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HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2001 (II.8.) számú rendelete 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. 

törvény helyi végrehajtására a személyi gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásokról, igénybevételük módjáról 

 

 

Hét község önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

XLV. Tv 16.§ (1) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 29.§-ban, valamint a 

végrehajtására kiadott 133/1997. (VII.29.) kormány rendeletben foglaltak alapján az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

A rendelet célja 

 

1.§ 

 

A rendelet célja, hogy Hét község önkormányzat illetékességi területén szabályozza a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátási formákat, igénybevételük módját. 

 

 

Az ellátások formái 

 

2.§ 

 

A törvényben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül Hét 

községben a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása, gyermekek napközbeni ellátása és 

családsegítés kerül alkalmazásra. 

 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés igénybevételének módja, eljárási szabályok 

 

3.§ 

 

1. A gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést az Önkormányzat a Putnok Városi 

Önkormányzattal kötött társulási megállapodás alapján a putnoki székhelyű 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével biztosítja. 

2. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, vagy annak törvényes képviselője 

kérelmére történik amennyiben a szülő és a gyermek között érdekellentét áll fenn a 

kötelező igénybevételt a körjegyző rendelheti el. 

3. A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés igénybevételét kezdeményezheti: 

- védőnő 

- háziorvos 

- oktatási-nevelési intézmény 

- rendőrség 
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- ügyészség, bíróság 

- társadalmi szervezetek, egyház, alapítvány 

 

4. A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítő igénybevétele iránt előterjesztett kérelmet 

a Családsegítő Szolgálat és a Térségi Gyermekjóléti Szolgálathoz kell benyújtani. 

 

 

A gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítés megszüntetésének esetei és módjai 

valamint az igénybevételért fizetendő térítési díj 

 

4.§ 

 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnik, ha a szülő a gondozás iránti kérelmét visszavonja, ha 

a körjegyző az ellátás igénybevételét követően elrendeli, illetve ha egyéb gyermekvédelmi 

szakellátás alkalmazására kerül sor. 

 

5.§ 

 

 

A gyermekvédelmi szolgáltatás és a családsegítés igénybevételéért térítési díjat nem kell 

fizetni. 

 

Záró rendelkezések 

 

6.§ 

 

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekben 

is alkalmazni kell. 

 

 

Hét, 2001. január 30. 

 

 

 

 

 Garaj Dániel       Halászi János 

 Mb. jegyző       polgármester 

 

 

Ezen rendelet a Képviselő-testület 2001. február 8-án megtartott testületi ülésen kihirdetésre 

került. 

 

 

Hét, 2001. február 8. 
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         Garaj Dániel 

          Mb. jegyző 


