
Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

1/2000. (I. 30.) számú rendelete 

a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi 
tevékenységrıl1 

(az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1. §  

A rendelet célja 

A helyettes szülıi hálózat létrehozásával – a szülıi felügyeletet gyakorló szülı vagy más 
törvényes képviselı (a továbbiakban szülı) kérelmére – biztosítani kívánja a gyermek teljes 
körő ellátását, ha a szülı egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt 
távolléte vagy más akadályoztatása miatt, gyermeke nevelését a családban nem tudja 
megoldani. 

2. § 2 

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar 
állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik – a 
letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezı, továbbá a magyar hatóságok által 
menekültként elismert gyermekre és szüleire, valamint a munkavállalók közösségén belüli 
szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe 
tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási 
hellyel rendelkezik. 

3. §  

Eljárási rendelkezések 

(1)3  A helyettes szülı ellátás fenntartója Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 
mőködtetıje a Fókusz Szociális Szolgálat. 

 (2) A helyettes szülıi ellátás biztosítása a szülı vagy más törvényes képviselı kérelmére 
történik. 

(3) A kérelem benyújtásának módja: 

A kérelmet a FÓKUSZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT intézményvezetıjénél kell benyújtani az 
e rendelet 1. sz. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon. 

(4) A kérelem benyújtásakor az intézményvezetı köteles tájékoztatni a szülıt: 

-  az ellátás tartalmáról 

-  a szolgáltatás feltételeirıl 

                                                 
1 Módosította a 25/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
2 Módosította a 25/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 
3 Módosította a 25/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
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-  a vonatkozó nyilvántartásokról 

-  a kapcsolattartás rendjérıl: látogatás, távozás 

-  a vérszerinti családba való visszatérésrıl 

-  a panaszjog gyakorlásának módjáról 

(5)1 A helyettes szülıi ellátás biztosításáról az intézményvezetı dönt, az intézmény szakmai 
programját figyelembe véve. 
(6)2 Egy helyettes szülınél elhelyezhetı gyermekek száma: 3 fı. 

 (7) A helyettes szülı személyének kijelölésére a Jegyzı jogosult, figyelemmel a gyermek 
törvényes képviselıjének, a helyettes szülı személyére vonatkozó kérelmére. 

4. §  

(1) A gyermek átmeneti gondozását, ideiglenes jelleggel teljes körő ellátással kell biztosítani, 
ha a szülı egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más 
akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, de a felmerült 
akadályokat az átmeneti gondozás idıtartama alatt a szülık várhatóan el tudják hárítani, 
illetve a gyermek rokonságában, környezetében nincs olyan család, aki alkalmas lenne és 
vállalná a gyermek nevelését, teljes körő ellátását. 

(2)3 A kérelem elbírálása elıtt a szülınek nyilatkoznia kell arról, hogy az átmeneti 
gondozásról a szükséges tájékoztatást megkapta, a nyilvántartásokhoz adatot szolgáltat, és az 
adatokban bekövetkezett változást 8 napon belül jelzi a helyettes szülıi ellátást mőködtetı 
felé. 
 
(3)4 A helyettes szülıi ellátás igénybevételéért a szülınek, vagy más törvényes képviselınek 
térítési díjat kell fizetnie. A térítési díjra vonatkozó rendelkezéseket külön rendelet 
szabályozza. 
 
(4)5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 
hónapig tart. 
 

 5. §  

A Képviselıtestület feladatai 

Megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a FÓKUSZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT a szakmai 
segítést és ellenırzést biztosítani tudja, valamint évente egy alkalommal, külön rendeletben 
megállapítja az intézményi térítési díjat. 

6. §6  

Helyettes szülıi jogviszony 

(1) A jogerıs mőködési engedély birtokában a fenntartó keretmegállapodást köt a helyettes 
szülıi ellátást biztosító személlyel, a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása érdekében.  

                                                 
1 Módosította a 25/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
2 Módosította a 25/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
3 Módosította a 25/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. § 
4 Módosította a 25/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. § 
5 Módosította a 25/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. § 
6 Módosította a 25/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4. § 
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(2) A Fókusz Szociális Szolgálat, mint a helyettes szülıi ellátás mőködtetıje, a kiskorú 
átmeneti gondozásának megkezdésekor egyedileg köt megállapodást a helyettes szülıvel, a 
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével. 

7. §1  

Helyettes szülıi tevékenység díjazása 

A helyettes szülıt a tényleges átmeneti gondozást biztosító tevékenységéért – a kiskorú nála 
történı elhelyezésének idıtartama alatt – helyettes szülıi díj, nevelési díj és ellátmány illeti 
meg, melynek összegét a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen kell 
megállapítani. 

8. §2  

Adatkezeléssel, nyilvántartással kapcsolatos feladatok 

A Képviselı-testület és a Fókusz Szociális Szolgálat a helyettes szülıi ellátásra vonatkozó 
tevékenységével összefüggı, a gyermek és családja személyes adatainak kezelésére jogosult, 
továbbá az 1997. évi XXXI. tv. 138. § (1) bekezdése és a 133/1997. (VII.29.) Korm. r. 
mellékletében elıírt nyilvántartások vezetésére kötelezett. 

9. §  

Záró rendelkezések 

E rendelet 2000. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a helyettes szülıi 
hálózatra kiadott mőködési engedély jogerıre emelkedésének napjától kell alkalmazni. 

Gárdony, 2000. január 18. 

Dr. Vágner Elza s.k. Dr. Gál Gyula s.k. 

  polgármester         jegyzı 

                                                 
1 Módosította a 25/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5. § 
2 Módosította a 25/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6. § 
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(1.sz. melléklet) 

Helyettes szülınél történı, átmeneti elhelyezés iránti 

K é r e l e m 

Szülı/k vagy törvényes képviselı adatai 

Név:………………………………………….. lánykori név: ………………………………….. 

Születési hely: …………………………………….. Idı: ……………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Állandó lakcím: ………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………… 

Munkahely: …………………………………………………………………………………….. 

Név: …………………………………………………………………………………………….. 

Születési hely: ……………………………………… Idı: …………………………………….. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Állandó lakcím: ………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………… 

Munkahely: …………………………………………………………………………………….. 

Gyermek/ek adatai 

Név: …………………………………….. Anyja neve: ……………………………………….. 

Születési hely: ………………………………………. Idı: …………………………………… 

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………….. 

∗Óvodáskor elıtti – óvodás – általános iskolás – középiskolás  

Intézmény neve: ………………………………………………………………………………. 

Név: …………………………………….. Anyja neve: ……………………………………….. 

Születési hely: ………………………………………. Idı: …………………………………… 

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………….. 

∗Óvodáskor elıtti – óvodás – általános iskolás – középiskolás  

Intézmény neve: ………………………………………………………………………………. 

Név: …………………………………….. Anyja neve: ……………………………………….. 

Születési hely: ………………………………………. Idı: …………………………………… 

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………….. 

∗Óvodáskor elıtti – óvodás – általános iskolás – középiskolás  
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Intézmény neve: ………………………………………………………………………………. 

Név: …………………………………….. Anyja neve: ……………………………………….. 

Születési hely: ………………………………………. Idı: …………………………………… 

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………….. 

∗Óvodáskor elıtti – óvodás – általános iskolás – középiskolás  

Intézmény neve: ………………………………………………………………………………. 

Közös háztartásban élık száma: ……….. ebbıl ……….. fı eltartott 

Lakáskörülmények 

Tartózkodásának jogcíme: 

Lakás komfortfokozata: 

Lakott terület nagysága m2-ben 

Lakószobák száma: 

I n d o k o l á s  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Milyen idıponttól kéri gyermeke/i elhelyezését helyettes szülınél: ………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Elıreláthatóan meddig igényli az elhelyezést: 

………………………………………………………………………………………………… 

A jelenlegi probléma megoldása érdekében a kérelmezı mit tesz: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A kérelemhez kérjük csatolja be a jövedelemmel rendelkezı közös háztartásban élık 
jövedelemigazolásait. 

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

Dátum: …………………………… 

……………………………. 

aláírás 

 


