
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről és a fizetendő térítési díjakról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) – (2) bekezdésében, 147. § (1) 
bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) 
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések  

1. Értelmező rendelkezések 
 

1. § E rendelet alkalmazásában: 
a) természetbeni ellátás: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § j) pontjában meghatározott ellátás, 
b) gyermekjóléti szolgáltatás: a Gyvt. 39. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás, 
c) gyermekek napközbeni ellátása: a Gyvt. 41. § (1) bekezdésben meghatározott ellátás, 
d) minibölcsőde: a Gyvt. 43/A. § (1) bekezdés szerinti intézmény. 

2. Ellátások fajtái 
 

2. § Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a Gyvt. által meghatározott ellátási formák közül az alábbi ellátásokat biztosítja: 
a) személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
aa) gyermekjóléti szolgáltatás, 
ab) gyermekek napközbeni ellátása, 
b) természetbeni ellátás keretében gyermekétkeztetés. 

II. Fejezet 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  

3. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

3. § A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Kengyeli Egyesített Szociális 
Intézmény keretein belül működő Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. 

4. A bölcsődei ellátás 
 

4. § (1) A Képviselő-testület a bölcsődei ellátást mini bölcsőde formájában biztosítja a Napsugár 
Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde útján. 



(2) A bölcsődei felvétel során a Gyvt-ben meghatározottakon kívül előnyben kell részesíteni a 
Kengyel község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermeket. 

5. § A Képviselő-testület intézményi térítési díjat a gondozásra vonatkozóan nem állapít meg. 

III. Fejezet 
Természetbeni ellátás  

5. Gyermekétkeztetés 
 

6. § A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az 1. melléklet tartalmazza. 

6. Kedvezmény, mentesség 
 

7. § A Képviselő-testület a Gyvt. 21/B. §-ában foglalt kedvezményeken túl kedvezményt, 
mentességet nem állapít meg. 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések  

 
8. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 
9. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel 
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz. 

 
10. § Hatályát veszti a gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjának megállapításáról 
szóló 9/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet és a Kengyeli Napsugár Modellóvoda és 
Minibölcsőde minibölcsődei térítési díjáról szóló 6/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Kengyel, 2022. december 2. 
 
 
 

Gál József 
polgármester 

Domány Katalin 
jegyző 

 
A rendeletet a képviselő-testület a 2022. december 1-jei ülésén fogadta el. 
A rendelet 2022. december 2-án került kihirdetésre. 
 
 
 

 Domány Katalin 
jegyző 

 
  



 
1. melléklet a(z) 13/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Gyermekétkeztetés személyi térítési díja 
 
 
Bölcsődei étkezés (napi négyszeri étkezés): bruttó 700,- Ft/nap  
 (Áfa mentes) 
 
Óvodai étkezés (napi háromszori étkezés): bruttó 600,- Ft/nap  
 (Áfa mentes) 
 
Iskolai étkezés (napi háromszori étkezés): bruttó 750,- Ft/nap 
 (Fenti összeg az Áfa-t tartalmazza.) 
 
Iskolai étkezés (ebéd): bruttó 500,- Ft/nap 
 (Fenti összeg az Áfa-t tartalmazza.) 
 
 


