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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 

 
Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés d) 
pontjában, 148. § (5) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
származékos jogalkotási hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
5. § (1a) bekezdésében és 6. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott,  
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása jogán eljárva Csongrád Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete, Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Tömörkény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete határozatába foglalt hozzájárulásával, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés b) 
pontja és 24. § (2) bekezdés e) pontja szerinti véleményének kikérésével, továbbá a Csanyteleki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértési joga gyakorlását biztosító, a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. §-a szerint  feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:  
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 
 

1. E  rendelet hatálya 

1. § 

E rendelet hatálya  
a) gyermekjóléti szolgáltatás esetén  

aa) Csanytelek Község,  
ab) Csongrád Város,  
ac) Felgyő Község,  

       ad)  Tömörkény Község 
       lakóira,   
b) gyermekek átmenti gondozása esetén  

ba)  Csanytelek Község,  
bb)  Csongrád Város, 
bc)  Felgyő Község,  
bd)  Tömörkény Község  

  lakóira terjed ki.  
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉS 
 

2. A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formái 

2. § 

 



(1)  Gyermekjóléti alapellátások  
a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek átmeneti gondozása, Gyermekek Átmeneti Otthona.  

(2)  Csanytelek Község Önkormányzata működteti a:  
a) gyermekjóléti szolgáltatást: 

aa)   a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  
ab)  az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által 

b) gyermekek átmeneti gondozását az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 
Központ keretében  

biztosítja. 
(3) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által az Alapító Okiratában, továbbá 

szolgáltatási nyilvántartásában meghatározott ellátási területén az alábbi gyermekjóléti alapellátási 
forma nyújtására kötelezett: 
a) az intézmény telephelyén (Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz.) nyújtott gyermekjóléti 

alapellátás keretében gyermekjóléti szolgáltatásként:  
aa) Csanytelek község,  
ab) Felgyő község,  
ac) Tömörkény község  
közigazgatási területén. 

Az (1) bekezdés a) pontjában írt alapszolgáltatások feladatát Felgyő Község Önkormányzata 
és Tömörkény Község Önkormányzata beintegrálta a Remény Szociális Alapszolgáltatási 
Központ telephelyére akként, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás alapszolgáltatása igénybevételére 
Felgyő községben a Széchenyi u. 2. sz. és Tömörkény községben az Ifjúsági u. 8. sz. alatt 
lévő helyiség, annak nyitva tartási ideje alatt az ellátást igénybe vevők számára rendelkezésre 
áll.              

(4) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által az Alapító Okiratában, 
továbbá szolgáltatási nyilvántartásában meghatározott ellátási területén és engedélyezett létszáma szerint az 
alábbi gyermekjóléti alapellátási formák nyújtására kötelezett: 
a) az intézmény székhelyén (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) 

aa) gyermekjóléti szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területén, 
b)        az intézmény telephelyén (6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.) 

ba)  gyermekek átmeneti gondozása (Gyermekek Átmeneti Otthonában):  
baa)  Csanytelek község,  
bab)  Csongrád város,  
bac) Felgyő község,  
bad) Tömörkény község 

          közigazgatási területén élők számára. 
 

3. Az ellátás igénybevételének rendje 

3.   § 

 

A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet a gyermekek átmeneti 
gondozása esetén a Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 
intézményvezetőjénél (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. sz.) vagy a Gyermekek Átmeneti Otthon 
szakmai vezetőjénél, (6640 Csongrád, Széchenyi u. 29. sz.) alatt lehet előterjeszteni.  
 

4. Térítési díj 

4.   § 



(1) Az igénybevett személyes gondoskodás után fizetendő intézményi térítési díj általános 
forgalmi adó nélküli intézményi térítési díj összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Az intézményi térítési díjak összegéről Csanytelek Község Önkormányzata a 
www.csanytelek.hu honlapon tájékoztatja az ellátással érintett lakosságot.  

(3) Az Esély Szociális és Gyermekvédelmi Alapellátási Központ által nyújtott gyermekek 
átmeneti gondozása szolgáltatást igénybevevőjének (a fizetésre kötelezettnek) az intézményi 
térítési díj összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az intézmény számlájára, vagy 
személyesen Csongrád, Kossuth tér 7. szám alatt lehet befizetni. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 
5. Hatályba léptető rendelkezés 

5.   § 

E rendelet a kihirdetést követően 2015. július 01. napján lép hatályba.  

 
 
 
 

   Forgó Henrik       Kató Pálné 
  polgármester                                        jegyző 
 
 
 
 
Záradék:  
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése ................... 
 
                 Kató Pálné 
                                  jegyző  

http://www.csanytelek.hu/
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Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ  
által nyújtott szociális szolgáltatások igénybevétele után fizetendő 

intézményi térítési díjak összege  
 

 
 

Sorszám 

A B C D 

 
Szolgáltatás meg- 

nevezése    

2015. évi 
önköltség 

nettó 
(Ft)(Terv) 

2015. évi 
normatíva 
összege 
nettó 
(Ft) 

Intézményi térítési díj 

Napi nettó 
összege 
Ft/fő 

Havi  
nettó 

összege 
Ft/fő 

1.  
Gyermekek 

átmeneti 
gondozása 

21.869.000 12.559.000 1.415 42.450 

 


