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Készítette: Dr. Gajár István jegyző 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) 
önkormányzati rendeletben szabályozta a gyermekvédelmi ellátások települési rendszerét. 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata a 60/2021. (VI.10.) számú határozatával döntött arról, hogy a 
településen családi bölcsődei szolgáltatást kíván megvalósítani. 
 
A Zala Megyei Kormányhivatal a Kehidakustány Község Önkormányzata által működtetni kívánt Deák 
Ferenc Családi Bölcsődét a működési engedélyezési eljárás lefolytatását követően a ZAC/100/673-
11/2021. számon meghozott határozatának véglegessé válásának napjával, 2021. november 12. 
nappal a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte. 
 
Annak érdekében, hogy a családi bölcsődei ellátás, mint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
szolgáltatás önkormányzati rendeleti szinten is szabályozott legyen, a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása indokolt. 
 
A módosító rendelet 
 

- tervezete a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét, 
- indoklása a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét, 
- hatásvizsgálati lapja a jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét 

 
képezi. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetének elfogadására, és a rendelet 
megalkotására. 
 
 
Kehidakustány, 2021. november 24. 
 
 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 



1. melléklet 
 

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2021. (… . ...) önkormányzati rendelete 

 
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

t e r v e z e t  
 

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról a következőket rendeli el: 
 

1. § A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 
3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(3) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

     a) gyermekjóléti szolgáltatás 
    b) gyermekek napközbeni ellátása keretében:  

ba) családi bölcsőde, 
bb) óvoda.” 
 

2. § A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 
6. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„6. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat által 
fenntartott Deák Ferenc Családi Bölcsődében, valamint a Kehidakustányi Deák Ferenc 
Napköziotthonos Óvoda intézményben biztosítja. 
(2) A családi bölcsődei ellátás igénybevételére a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
(3) Az óvodai ellátás igénybevételére a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 
3. § Ez a rendelet 2021. december …-én lép hatályba. 
 
Kehidakustány, 2021. november … 
 
 
Lázár István       Dr. Gajár István        
polgármester       jegyző      
 
A rendelet kihirdetve: 2021. november … 
 
 

Dr. Gajár István 
jegyző 

  



2. melléklet 
 

INDOKLÁS 
 

 
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelethez 
 

2021. november 24. 
 
 
Általános indoklás: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint: 
 
„29. § (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a 
továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjról rendeletet alkot.” 
 
Tekintettel arra, hogy a Kehidakustány Község Önkormányzata által nyújtott ellátások köre 
családi bölcsődei szolgáltatással bővült, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. 
(VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása indokolt. 



3. melléklet 
 
 

HATÁSVISGÁLATI LAP 
 

 
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításához 
 

2021. november 24. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
a rendeletalkotás várható hatásai a következők: 
 

Társadalmi hatás: várható, a kisgyermekes családok által igénybe vehető személyes 
ellátást biztosító szolgáltatások köre bővül 
 
Nincsenek kimutatható környezeti és egészségi hatások. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: várható, a gyermekvédelmi ellátások 
körének bővülése többletadminisztrációt igényel 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek biztosítottak. 
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