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XV. Szociális és gyámügyi ágazat 

1. A képviselő-testület szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Megállapíthat az 1993. évi III. törvény-

ben szabályozott ellátásokon túl saját 

költségvetése terhére egyéb ellátásokat is. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 1. § (2) 

2.  Biztosítja a szociális ellátás feltételeit. * * * * * * 1993. évi III. tv. 2. § 

3.  Szociális hatáskört gyakorló szervként 

ellátja az 1993. évi III. törvényben meg-

határozott szociális feladat- és hatáskörö-

ket. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 4/A. § 

(1) 

 

4.  Tájékoztatást nyújt szociális hatáskört 

gyakorló szervként 

a) az e törvény szerinti pénzbeli és ter-

mészetbeni ellátások igénybevételi fel-

tételeiről és az igényléshez szükséges 

iratokról, 

b) az e törvényben meghatározott sze-

mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal 

és szolgáltatásokkal kapcsolatban a 

helyben igénybe vehető ellátások és 

szolgáltatások köréről, feltételeiről és az 

igénybevétel eljárási kérdéseiről. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 5. § (2) 

 

5.  Hajléktalan személyek ügyében szociális 

igazgatási eljárásra szociális hatáskört 

gyakorló szervként illetékes, ha illeté-

kességi területét a hajléktalan személy 

az ellátás igénybevételekor nyilatkoza-

tában tartózkodási helyeként megjelölte. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 6. § 

 

6.  Köteles – tekintet nélkül hatáskörére és 

illetékességére – rendkívüli települési 

támogatást, étkezést, illetve szállást biz-

tosítani az arra rászorulóknak, ha ennek 

hiánya a rászorulónak az életét, testi ép-

ségét veszélyezteti. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 7. § (1) 

 

7.  Ideiglenes intézkedés esetén a kifizetett 

rendkívüli települési támogatás megtérí-

tését a hatáskörrel és illetékességgel ren-

delkező szervtől. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 7. § (2) 

 

8.  Rendeletben szabályozza a hatáskörébe 

tartozó pénzbeli és természetbeni ellátá-

soknál a nyilatkozat és az igazolás tar-

 * * * * * 1993. évi III. tv. 10. § 

(1) 
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talmának, illetve benyújtásának részletes 

szabályait, ha jogszabály másként nem 

rendelkezik. 

9.  Felhívhatja hatóságként a kérelmezőt, 

hogy a szociális ellátásra való jogosult-

ság elbírálásához, családja vagyoni, jö-

vedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illet-

ve azokat igazolja. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 10. § 

(1) 

10.  Felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott 

lakás, illetve saját és a családja tulajdo-

nában álló vagyon fenntartási költségeit 

igazoló dokumentumok benyújtására, ha 

szociális ellátásra való jogosultság elbí-

rálásakor hivatalos tudomása vagy kör-

nyezettanulmány lefolytatása alapján a 

kérelmező életkörülményeire tekintettel 

a kérelmező jövedelemnyilatkozatban 

foglaltakat vitatja. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 10. § 

(6) 

11.  Vélelmezheti a kérelmező jövedelemét a 

fenntartási költségek figyelembevételé-

vel, ha a fenntartási költségek meghalad-

ják a jövedelemnyilatkozatban szereplő 

jövedelem 50%-át. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 10. § 

(6) 

12.  Elrendelheti a jogosulatlanul igénybe 

vett ellátás megtérítését az igénybevétel-

ről való tudomásszerzésétől számított 

három hónapon belül. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 17. § 

(3) 

 

13.  Méltányosságból elengedheti, csökkent-

heti, részletfizetést állapíthat meg a jo-

gosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe 

vett ellátás megtérítésekor, ha annak 

megfizetése a kötelezett megélhetését 

súlyosan veszélyeztetné. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 17. § 

(5) 

14.  Követelését az általa folyósított pénzbeli 

ellátásból történő levonással érvényesíti 

ha a pénzbeli ellátásban részesülő sze-

mély a megtérítés összegét nem fizeti 

meg. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 17/A. § 

(1)-(3) 

 

15.  Megtérítésre kötelezett személy halála 

esetén a követelés meg nem térült össze-

gét - a hagyaték erejéig - az örököstől 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 17/A. § 

(4) 
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kell behajtani. 

16.  Fenntartóként minden hónap ötödik nap-

jáig a szociális szolgáltatások területi le-

fedettségének megállapítása érdekében a 

hónap első napján az általa fenntartott 

szociális szolgáltatóknál, intézményeknél 

nyilvántartásban lévő egyes kérelmezők 

Társadalombiztosítási Azonosító Jelét 

szociális szolgáltatónként, intézményen-

ként (székhelyenként, telephelyenként) 

megküldi a kincstárnak. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 20. § 

(2a) 
 

 

17.  Köteles bejelenteni fenntartóként az or-

szágos jelentési és férőhelyfigyelő rend-

szer számára a külön kormányrendelet-

ben meghatározott – személyes adatnak 

nem minősülő – adatokat. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 20/B. § 
 

18.  Adatot kérhet a polgárok személyi ada-

tait és lakcímét nyilvántartó szervtől, va-

lamint az ingatlanügyi hatóságtól a szo-

ciális ellátásra való jogosultság megálla-

pítása céljából. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 24. § 

(2) 

19.  Adatot kérhet a 18. § l) pont la) alpont-

jában foglaltak körében a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viselé-

séhez természetben nyújtott települési 

támogatással támogatott szolgáltatást 

szolgáltatási vagy közszolgáltatási szer-

ződés alapján nyújtó szolgáltatótól. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 24. § 

(4) 

 

20.  Szociális rászorultságtól függő pénzbeli 

ellátásként a jogosult számára a 1993. 

évi III. törvényben, illetve a rendeleté-

ben meghatározott feltételek szerint te-

lepülési támogatást állapít meg. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 25. § 

(3) b) 

 

21.  Hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat 

kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak 

részére – a rendeletében meghatározott 

módon és feltételek szerint – más pénz-

beli támogatásokat is megállapíthat. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 26. § 

22.  Rendeletben szabályozza a hatáskörébe 

tartozó pénzbeli ellátások megállapításá-

nak, kifizetésének, folyósításának, vala-

  * * * * 1993. évi III. tv. 32. § 

(3) 
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mint ellenőrzésének szabályait, ha a 

1993. évi III. tv. másként nem rendelke-

zik. 

23.  Kérelmet - ha e törvény másként nem 

rendelkezik - az a szociális hatáskört 

gyakorló szerv bírálja el, amelynek ille-

tékességi területén a kérelmező lakóhe-

lye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen 

a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a 

tartózkodási helye van. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 32/A. § 

(1) 

24.  Nevelésbe vett kiskorú ügyében az eljá-

rást a gondozási hely szerint illetékes 

szociális hatáskört gyakorló szerv folytat-

ja le. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 32/A. § 

(2) 

 

25.  Települési támogatást nyújt - pénzbeli 

vagy természetbeni formában - e törvény 

rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és 

természetbeni ellátások kiegészítéseként, 

önkormányzati rendeletben meghatáro-

zott feltételek alapján. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 45. § 

(1) 

 

26.  Települési támogatás keretében nyújtható 

támogatás különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez, 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg 

hozzátartozójának az ápolását, gondozá-

sát végző személy részére, 

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó 

hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 45. § 

(1) 
 

27.  Más jogszabály alkalmazásában az (1) 

bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott 

települési támogatást lakásfenntartási tá-

mogatásnak kell tekinteni. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 45. § 

(2) 
 

28.  Ha az ellátás önkormányzati rendeletben 

szabályozott havi összege eléri az ápolási 

díj központi költségvetésről szóló tör-

vényben meghatározott alapösszegének a 

80%-át, a 18. életévét betöltött tartósan 

beteg hozzátartozójának ápolását, gondo-

zását végző személy részére megállapí-

 * * * * * 1993. évi III. tv. 45. § 

(2a) 
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tott települési támogatás a társadalombiz-

tosítási tárgyú jogszabályok alkalmazá-

sában ápolási díjnak minősül, 

29.  Rendkívüli települési támogatást köteles 

nyújtani a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

az időszakosan vagy tartósan létfenntar-

tási gonddal küzdő személyek részére. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 45. § 

(3) 
 

30.  Rendkívüli települési támogatásban első-

sorban azokat a személyeket indokolt ré-

szesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk 

létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni vagy alkalmanként jelent-

kező többletkiadások – így különösen be-

tegséghez, halálesethez, elemi kár elhárí-

tásához, a válsághelyzetben lévő váran-

dós anya gyermekének megtartásához, 

iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának 

előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyer-

mek családjával való kapcsolattartásához, 

a gyermek családba való visszakerülésé-

nek elősegítéséhez kapcsolódó kiadások 

– vagy a gyermek hátrányos helyzete mi-

att anyagi segítségre szorulnak. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 45. § 

(4) 
 

31.  Rendkívüli települési támogatás kérelem-

re és hivatalból – különösen nevelési-

oktatási intézmény, gyámhatóság vagy 

más családvédelemmel foglalkozó in-

tézmény, illetve természetes személy 

vagy a gyermekek érdekeinek védelmét 

ellátó társadalmi szervezet kezdeménye-

zésére – is megállapítható. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 45. § 

(5) 
 

32.  Ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi 

önkormányzat nem állapodik meg ettől 

eltérően, a fővárosban a hajléktalanok 

számára nyújtott rendkívüli települési 

támogatás megállapítása a fővárosi ön-

kormányzat feladata. 

 * *    1993. évi III. tv. 45. § 

(6) 

 

33.  Rendeletében a 18. életévét betöltött tar-

tósan beteg hozzátartozójának ápolását, 

gondozását végző személy részére megál-

lapított, havi rendszerességgel nyújtott 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 45. § 

(7) 

módosította: 2020. évi 

CXLVII. tv. 2. § 
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települési támogatás – ide nem értve az (1) be-

kezdés d) pontja szerinti célra nyújtott támogatást – 
havi összegét úgy kell szabályozni, hogy 

az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét. az ápolási díjnak 

a központi költségvetésről szóló törvény-

ben meghatározott alapösszegét. 

hatályba lép: 2021. január 1. 

34.  Gondoskodik az elhunyt személy köz-

költségen történő eltemettetéséről - a ha-

lálesetről való tudomásszerzést követő 

huszonegy napon belül – a haláleset he-

lye szerint, ha 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemet-

tetésre köteles személy, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személy az 

eltemettetésről nem gondoskodik. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 48. § 

(1) 

 

35.  Elhunyt személy elhalálozása időpontjá-

ban fennálló lakóhelye (a továbbiakban: 

utolsó lakóhely) szerinti települési ön-

kormányzat a köztemetés költségét az (1) 

bekezdés szerinti önkormányzatnak meg-

téríti. A megtérítés iránti igényt a közte-

metés elrendelésétől számított 60 napon 

belül kell bejelenteni. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 48. § 

(2) 

36.  Elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti 

települési önkormányzat 

a) a költségeket hagyatéki teherként a te-

rületileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, 

vagy 

b) az eltemettetésre köteles személyt a 

köztemetés költségeinek megtérítésére 

kötelezi. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 48. § 

(3) 

37.  Rendeletében szabályozottak szerint a (3) 

bekezdés b) pontjában meghatározott 

megtérítési kötelezettség alól részben 

vagy egészben különös méltánylást ér-

demlő körülmények fennállása esetén 

mentesítheti az eltemettetésre köteles 

személyt. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 48. § 

(4) 

38.  Biztosítja a személyes gondoskodást az 

1993. évi III. törvényben, meghatározott 

feltételek szerint. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 56. § 

(1) 



7 

 

Képviselő-testület Szociális és gyámügyi ágazat 2021 0331 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

39.  Biztosítja szociális alapszolgáltatásként: 

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szol-

gáltatást, 

b) az étkeztetést, 

c) a házi segítségnyújtást, 

d) a családsegítést, 

e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

f) a közösségi ellátásokat, 

g) a támogató szolgáltatást, 

h) az utcai szociális munkát és 

i) a nappali ellátást. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 57. § 

(1) 

40.  2000 fő feletti lakosságszámú települési 

önkormányzat vagy társulás, illetve a fő-

városi önkormányzat jogszabályban 

meghatározottak szerint helyi szociálpoli-

tikai kerekasztalt hoz létre. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 58/B. § 

(2) 

 

41.  Segítséget nyújt az alapellátás megszer-

vezésével a szociálisan rászorulók részére 

saját otthonukban és lakókörnyezetükben 

önálló életvitelük fenntartásában, vala-

mint egészségi állapotukból, mentális ál-

lapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 59. § 

(1) 

42.  Falugondnoki szolgáltatás nyolcszáz ezer 

lakosnál kisebb településen működtethe-

tő. 

     * 1993. évi III. tv. 60. § 

(2) 

módosította: 2020. évi 

CXII. törvény 2. § 
hatályba lép: 2021. január 1. 

43.  Tanyagondnoki szolgáltatás legalább 

hetven és legfeljebb négyszáz lakosság-

számú – külön jogszabályban meghatáro-

zott – külterületi vagy egyéb belterületi 

lakott helyen működtethető. 

     * 1993. évi III. tv. 60. § 

(3) 

44.  Rendeletében fenntartóként határozza 

meg a tanyagondnokok által ellátandó 
körzetek határait – figyelemmel a lakos-

ságszám korlátra –, ha a helyi sajátossá-

gok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás 

több tanyagondnok közreműködésével 

valósítható meg. Új tanyagondnoki szol-

gáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető 

meg. 

     * 1993. évi III. tv. 60. § 

(3) 
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45.  Rendeletében fenntartóként határozza 

meg falugondnoki, illetve tanyagondnoki 

szolgáltatás részletes feladatait, meghatá-

rozhatja az étkeztetés biztosításában való 

közreműködés módját. 

     * 1993. évi III. tv. 60. § 

(4) 

46.  Egy településen – amennyiben a település 

mind a tanyagondnoki, mind a falugond-

noki szolgáltatásra vonatkozó feltételek-

nek megfelel – vagy falugondnoki vagy 

tanyagondnoki szolgáltatás működtethe-

tő. 

     * 1993. évi III. tv. 60. § 

(5) 

47.  Ugyanazon ellátási területen csak egy fa-

lugondnoki szolgálat, illetve egy tanya-

gondnoki szolgálat működtethető. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 60. § 

(6) 
 

48.  Társulás keretében megszervezett falu-

gondnoki szolgáltatás csak azon telepü-

lések tekintetében működtethető, ame-

lyek megfelelnek a (2) bekezdésben 

meghatározott feltételeknek. A társulás 

keretében megszervezett tanyagondnoki 

szolgáltatás csak azon ellátási területen 

működtethető, amely megfelel a (3) be-

kezdésben meghatározott feltételeknek. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 60. § 

(7) 
 

49.  Falugondnoki, illetve tanyagondnoki 

képzés szervezését a szolgáltatás helye 

szerint illetékes megyei önkormányzat 

látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter által jóváhagyott képzési 

program alapján. 

*      1993. évi III. tv. 60. § 

(8) 

megállapította: 2020. 

CXII. tv. 1. § 
hatályba lép: 2021. január 1. 

50.  Étkeztetés keretében azoknak a szociáli-

san rászorultaknak a legalább napi egy-

szeri meleg étkezéséről kell gondoskod-

nia, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 

részére tartósan vagy átmeneti jelleggel, 

különösen koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegsé-

gük, szenvedélybetegségük, vagy hajlék-

talanságuk miatt nem képesek biztosítani. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 62. § 

(1) 

51.  Rendeletben határozza meg az étkeztetés 

jogosultsági feltételei részletes szabályait. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 62. § 

(2) 
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52.  Házi segítségnyújtás keretében a szolgál-

tatást igénybe vevő személy saját lakó-

környezetében kell biztosítani az önálló 

életvitel fenntartása érdekében szükséges 

ellátást. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 63. § 

(1) 

53.  Házi segítségnyújtás keretében szociális 

segítést vagy személyi gondozást kell 

nyújtani. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 63. § 

(2) 

 

54.  Szociális segítés keretében biztosítani 

kell 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásá-

ban való közreműködést, 

b) a háztartási tevékenységben való köz-

reműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának 

megelőzésében és a kialakult veszély-

helyzet elhárításában történő segítség-

nyújtást, 

d) szükség esetén a bentlakásos szociális 

intézménybe történő beköltözés segítését. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 63. § 

(3) 
 

55.  Személyi gondozás keretében biztosítani 

kell 

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő 

kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

b) a gondozási és ápolási feladatok el-

végzését, 

c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 63. § 

(4) 

 

56.  Gondozási szükséglettel rendelkező házi 

segítségnyújtást igénylő személyek ellá-

tásáról köteles gondoskodni. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 63. § 

(9), 

86. § (1) c) 

57.  Házi segítségnyújtás esetében a gondo-

zási szükséglettel nem rendelkező sze-

mély is ellátható, ha az ellátást igénylő 

vagy a térítési díjat megfizető más sze-

mély írásban vállalja a szolgáltatási ön-

költséggel azonos mértékű személyi térí-

tési díj megfizetését. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 63. § 

(10) 
 

58.  Családsegítés keretében biztosítania kell 

a szociális, életvezetési és mentálhigiénés 

tanácsadást. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(4) a) 
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59.  Családsegítés keretében biztosítania kell 

az anyagi nehézségekkel küzdők számára 

a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz va-

ló hozzájutás megszervezését. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(4) b) 

60.  Családsegítés keretében biztosítania kell 

a szociális segítőmunkát, így a családban 

jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítését. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(4) c) 

 

61.  Családsegítés keretében biztosítania kell 

közösségfejlesztő programok szervezését, 

valamint egyéni és csoportos készségfej-

lesztést. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(4) d) 

 

62.  Családsegítés keretében biztosítania kell 

a tartós munkanélküliek, a fiatal munka-

nélküliek, az adósságterhekkel és lakha-

tási problémákkal küzdők, a fogyatékos-

sággal élők, a krónikus betegek, a szen-

vedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a 

kábítószer-problémával küzdők, illetve 

egyéb szociálisan rászorult személyek és 

családtagjaik részére tanácsadás nyújtá-

sát. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(4) e) 

63.  Családsegítés keretében biztosítania kell 

a kríziskezelést, valamint a nehéz élet-

helyzetben élő családokat segítő szolgál-

tatásokat. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(4) f) 

 

64.  Családsegítés keretében biztosítania kell 

a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés a) pont ad) 

alpontja szerinti készenléti szolgálatot az 

(1) bekezdés szerinti személyek számára. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(4) g) 
 

65.  Családsegítés keretében biztosítania kell a nagy létszá-

mú intézmények átalakítását követően támogatott lak-

hatást igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmene-

dzseri feladatokat. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § (4) i) 

hatályon kívül helyezi: 2020. 

évi CXLVII. tv. 10. § 

hatályát veszti: 2021. január 1. 

66.  Családsegítés keretében végzett tevé-

kenységnek – a szolgáltatást igénybe ve-

vő érdekében, mások személyiségi jogai-

nak sérelme nélkül – a szükséges mérté-

kig ki kell terjednie az igénybe vevő kör-

nyezetére, különösen családjának tagjai-

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(5) 
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ra. 

67.  Családsegítés a gyermekjóléti szolgálta-

tással egy szolgáltató - a család- és gyer-

mekjóléti szolgálat - keretében működ-

tethető. A család- és gyermekjóléti szol-

gálat ellátja a családsegítés (4) bekezdés 

szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 

40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatá-

si feladatokat. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(6) 

 

68.  Családsegítés keretében biztosítania kell 

a járásszékhely településen működő csa-

ládsegítést ellátó szolgáltatónak a család 

szociális helyzetének átfogó vizsgálata 

alapján igénybe venni javasolt szociális 

szolgáltatásokat meghatározó, a szolgál-

tatást nyújtó szolgáltatóra - a jogosultsági 

feltételek fennállása esetén - kötelező 

szociális diagnózis készítését azzal, hogy 

a feladat ellátásába bevonhatja a nem já-

rásszékhely településen működő család-

segítést ellátó szolgáltatót. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(8) 

 

69.  Kijelölt család- és gyermekjóléti központ 

fogyatékosságügyi tanácsadást biztosít a 

Gyvt. 40/A. § (7) bekezdése alapján. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(9) 

megállapítja: 2020. évi 

CXLVII. tv. 6. § 
hatályba lép: 2022. január 1. 

70.  A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti 

központ szociális diagnózist készít 

a) a család- és gyermekjóléti szolgálat 

kezdeményezésére, ha olyan szociális 

szolgáltatás vagy gyermekjóléti alapellá-

tás - ide nem értve a gyermekek napköz-

beni ellátását - igénybevétele válik szük-

ségessé, amelyben az ellátott vagy a csa-

lád nem részesül, vagy azt a szolgálat 

más okból szükségesnek tartja, 

b) a család- és gyermekjóléti szolgálatnál 

gondozásban nem álló ellátott esetén ak-

kor, ha az esete nem tartozik a Gyvt. 

40/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja 

alá, 

és a szociális diagnózis elkészítéséhez 

valamennyi érintett hozzájárul. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64/A. § 

(1) 
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71.  Közösségi ellátások a pszichiátriai, illet-

ve a szenvedélybetegek részére nyújtott 

(2) bekezdésben meghatározott közösségi 

alapellátás, valamint a szenvedélybetegek 

részére nyújtott (3) bekezdés szerinti ala-

csonyküszöbű ellátás. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 65/A. § 

72.  Támogató szolgáltatás célja a fogyatékos 

személyek lakókörnyezetben történő ellá-

tása, elsősorban a lakáson kívüli közszol-

gáltatások elérésének segítése, valamint 

életvitelük önállóságának megőrzése 

mellett a lakáson belüli speciális segít-

ségnyújtás biztosítása révén. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 65/C. § 

(1) 

73.  Utcai szociális munka keretében biztosí-

tania kell 

– az utcán tartózkodó hajléktalan személy 

helyzetének, életkörülményeinek figye-

lemmel kísérését, 

– szükség esetén ellátásának kezdemé-

nyezését, illetve 

– az ellátás biztosításához kapcsolódó in-

tézkedés megtételét. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 65/E. § 

(1) 

74.  Nappali ellátás a hajléktalan személyek 

és elsősorban a saját otthonukban élő 

egészségi állapotuk vagy egyéb e §-ban 

meghatározott egyéb okok miatt szociális 

és mentális támogatásra szoruló, önma-

guk ellátására részben képes személyek 

részére biztosít lehetőséget a napközbeni 

tartózkodásra, társas kapcsolatokra, va-

lamint az alapvető higiéniai szükségleteik 

kielégítésére. Igény szerint megszervezi 

az ellátottak – ide nem értve az idős sze-

mélyeket – napközbeni étkeztetését. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 65/F. 

§ (1) 

75.  Rendkívül indokolt esetben nappali ellá-

tás olyan fogyatékos személyek részére is 

biztosítható, akire nézve szülője vagy 

más hozzátartozója gyermekgondozási 

segélyben, gyermeknevelési támogatás-

ban, gyermekek otthongondozási díjában 

vagy ápolási díjban részesül. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 65/F. § 

(2) 

 

76.  Fenntartóként a szakmai programban   * * * * 1993. évi III. tv. 65/F. § 
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meghatározhatja, hogy az intézmény az 

(1) bekezdésben meghatározottak közül 

melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a 

rendelkezés nem érinti a 86. § (2) bekez-

désének b), d) pontja szerinti önkor-

mányzatok ellátási kötelezettségét. 

(3) 

77.  Gyermekek napközbeni ellátása kereté-

ben biztosított, Gyvt. szerinti gyermekét-

keztetés szabályait kell alkalmazni a nap-

pali intézményben ellátott fogyatékos 

gyermekek ellátása során nyújtott étkez-

tetésre. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 65/F. § 

(4) 

78.  Gondoskodnia kell az ápolást, gondozást 

nyújtó intézményben az önmaguk ellátá-

sára nem, vagy csak folyamatos segítség-

gel képes személyek napi legalább há-

romszori étkeztetéséről, szükség szerint 

ruházattal illetve textíliával való ellátásá-

ról, mentális gondozásáról, a külön jog-

szabályban meghatározott egészségügyi 

ellátásáról, valamint lakhatásáról (a to-

vábbiakban: teljes körű ellátás), feltéve, 

hogy ellátásuk más módon nem oldható 

meg. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 67. § 

79.  Idősek otthonában a gondozási szükség-

lettel nem rendelkező személy ellátása 

esetén az ellátás tartalmát a 94/C. § sze-

rinti megállapodás határozza meg. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 67. § 

80.  Idősek otthonában a gondozási szükség-

lettel rendelkező, de rendszeres fekvőbe-

teg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a 

rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt be-

töltött személy látható el. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 68. § 

(1) 

81.  Idősek otthonában a 18. életévét betöltött, 

betegsége vagy fogyatékossága miatt 

önmagáról gondoskodni nem képes, a 

gondozási szükséglettel rendelkező sze-

mély is ellátható, ha ellátása más típusú, 

ápolást-gondozást nyújtó intézményben 

nem biztosítható. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 68. § 

(2) 

82.  Ha idősek otthonában gondozott személy   * * * * 1993. évi III. tv. 68. § 
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pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben 

szenved, ellátásáról más intézmény kere-

tében kell elkülönítetten gondoskodni. 

(3) 

83.  Idősek otthonán belül külön gondozási 

egységben vagy csoportban kell ellátni 

azt a személyt, akinél a külön jogsza-

bályban meghatározott szerv a demencia 

körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos 

kórképet állapít meg. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 68. § 

(4) 

84.  Idősek otthonába az (1) bekezdés szerinti 

személlyel az ellátás igénylésekor lega-

lább egy éve együtt élő házastársa, élet-

társa, testvére és fogyatékos közeli hoz-

zátartozója meghatározott gondozási 

szükséglet hiányában is felvehető. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 68. § 

(5) 

85.  Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó 

vagy a jogszabályban meghatározott 

egyéb körülményeken alapuló gondozási 

szükséglet megállapítása esetén nyújtha-

tó. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 68/A. § 

(3) 

86.  Biztosítania kell a hajléktalanok otthoná-

ban olyan hajléktalan személy gondozá-

sát, akinek az ellátása átmeneti szálláshe-

lyen, rehabilitációs intézményben nem 

biztosítható kora és egészségi állapota 

miatt tartós ápolást, gondozást igényel. 

* *     1993. évi III. tv. 71/B. § 

87.  Önálló, illetve – jogszabályban meghatá-

rozott – integrált szervezeti formában 

szervezheti meg az e törvényben megha-

tározott intézménytípusok által biztosított 

szolgáltatást. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 85/B. § 

(1) 

 

88.  Köteles biztosítani 

a) a családsegítést, ha polgármesteri hiva-

talt működtet vagy a közös önkormány-

zati hivatal székhelye a településen van, 

b) étkeztetést, 

c) házi segítségnyújtást, 

d) állandó lakosainak számától függően 

szociális szolgáltatásokat, 

e) a szociális szolgáltatásokhoz való hoz-

záférést. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 86. § 

(1) 
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89.  Idősek nappali ellátását köteles biztosíta-

ni, ha területén háromezer főnél több ál-

landó lakos él. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 86. § 

(2) b) 

90.  Nappali ellátást köteles biztosítani, ha te-

rületén tízezer főnél több állandó lakos 

él. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 86. § 

(2) c) 

91.  Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást köte-

les biztosítani, ha területén harmincezer 

főnél több állandó lakos él. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 86. § 

(2) d) 

92.  Biztosítja a fővárosi önkormányzat által 

közvetlenül igazgatott terület tekinteté-

ben az (1) és (2) bekezdés szerinti szol-

gáltatásokat. 

*      1993. évi III. tv. 86. § 

(4) 

93.  Gondoskodik a fővárosban idősek ottho-

nának, a hajléktalanok otthonának, a haj-

léktalan személyek rehabilitációs intéz-

ményének megszervezéséről és fenntartá-

sáról. 

 * *    1993. évi III. tv. 88. § 

(2) a) 

94.  Gondoskodik a fővárosban a hajléktala-

nok éjjeli menedékhelyének és átmeneti 

szállásának megszervezéséről és fenntar-

tásáról, ha a kerületi önkormányzattal a 

feladat ellátásában másként nem állapo-

dik meg. 

 * *    1993. évi III. tv. 88. § 

(2) b) 

95.  Ellátási kötelezettsége a település lakos-

ságára, valamint a településen életvitel-

szerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed 

ki, kivéve, ha az intézményt, intézmény-

fenntartó társulás keretében más önkor-

mányzattal közösen tartják fenn, vagy az 

intézménnyel nem rendelkező önkor-

mányzattal kötött szerződésben a fenntar-

tó az ellátást más önkormányzat lakosaira 

kiterjedően is vállalja. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 89. § 

(1) 

96.  Ha az intézmény ellátási területe a fenn-

tartó önkormányzat illetékességi területét 

meghaladja, az intézmény keretében 

nyújtott szolgáltatásokat – eltérő megál-

lapodás hiányában – valamennyi beutalt 

részére azonos feltételekkel kell biztosí-

tani. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 89. § 

(2) 
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97.  Megyei jogú város saját területén köteles 

az alapszolgáltatási feladatokat, éjjeli 

menedékhelyet, hajléktalan személyek 

átmeneti szállását, idősek otthonát, vala-

mint - amennyiben a lakossági szükségle-

tek indokolják - hajléktalanok otthonát és 

hajléktalan személyek rehabilitációs in-

tézményét megszervezni és fenntartani. 

   *   1993. évi III. tv. 90. § 

(2) 

 

98.  Ha ellátási kötelezettséggel nem rendel-

kezik, a szolgáltatása megszervezéséhez 

kapcsolódóan helyi rendeletében megha-

tározhatja, hogy csak saját települése la-

kosai részére biztosítja az ellátást. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 90. § 

(3) 

99.  Ha intézményt tart fenn, az intézménnyel 

nem rendelkező önkormányzat kérése 

alapján a település lakosainak ellátását 

nem tagadhatja meg, ha e törvény hatály-

balépésekor már az ellátást biztosította a 

másik település lakosai számára. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 90. § 

(3) 

100.  Szociális szolgáltatást a helyi önkor-

mányzat, megyei fenntartó, illetve a tár-

sulás más helyi önkormányzattal vagy 

társulással kötött megállapodás útján is 

biztosíthatja. A megállapodásban rögzí-

teni kell a szociális szolgáltatás igénybe-

vételére vonatkozó szabályokat és az el-

látottak után fizetendő hozzájárulás mér-

tékét. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 90. § 

(4) 

 

101.  Ellátási kötelezettségének a szociális 

szolgáltatást nyújtó 

a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, 

vagy 

b) szolgáltatót, intézményt fenntartó ön-

kormányzati társulásban történő részvé-

tellel, vagy 

c) szolgáltatót, intézményt működtető 

fenntartóval létrejött – a szociális szolgál-

tatás nyújtásának a helyi önkormányzat-

tól vagy a társulástól történő átvállalásá-

ról szóló – 90. § (4) bekezdése szerinti 

megállapodás, illetve ellátási szerződés 

megkötésével 

tehet eleget. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 91. § 

(1) 
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102.  Rendeletet alkot fenntartóként a szemé-

lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről, valamint a fize-

tendő térítési díjakról. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 92. § 

(1) a) 

 

103.  Ha a fenntartó önkormányzati társulás, 

akkor a társulási megállapodásban meg-

jelölt székhely szerinti vagy az erre kije-

lölt települési önkormányzat alkot rende-

letet a társulási megállapodásban megha-

tározottak szerint. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 92. § 

(1) b) 
 

104.  Rendeletében szabályozza, mint fenntartó 

– ha törvény másként nem rendelkezik – 

a) az önkormányzat által biztosított sze-

mélyes gondoskodás formáit; 

b) az önkormányzat által biztosított ellá-

tás igénybevételére irányuló kérelem be-

nyújtásának módját; 

c) azt, hogy az intézményvezető milyen 

esetekben köteles külön eljárás nélkül el-

látást nyújtani; 

d) azt, hogy külön eljárás keretében mi-

lyen esetekben biztosítható ellátás; 

e) az ellátás megszüntetésének eseteit és 

módjait; 

f) a személyes gondoskodásért fizetendő 

térítési díjak mértékét, a fizetésre kötele-

zettek körét, a térítési díj csökkentésének, 

illetve elengedésének eseteit és módjait, 

g) az intézményvezető és az ellátást 

igénybe vevők között kötendő megálla-

podással összefüggő kérdéseket. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 92. § 

(2) 

105.  Szolgáltatástervezési koncepciót készít 

legalább kétezer lakosú települési ön-

kormányzat a településen, illetve fővá-

rosban élő szociálisan rászorult szemé-

lyek részére biztosítandó szolgáltatási fe-

ladatok meghatározása érdekében. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 92. § 

(3) 

106.  Amennyiben a települések egyes szociá-

lis feladataikat társulás keretében látják 

el, e szolgáltatások tekintetében a szol-

gáltatástervezési koncepciót a társulás 

készíti el. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 92. § 

(3) 



18 

 

Képviselő-testület Szociális és gyámügyi ágazat 2021 0331 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

107.  Köteles biztosítani – a külön jogszabály-

ban meghatározottak szerint – a szociális 

intézmény folyamatos működésének fel-

tételeit, amelyhez az állam szociális 

szakmai programok meghirdetésével 

nyújt segítséget a 131. § szerint. 

* * * * * X 1993. évi III. tv. 92/A. § 

(3) 

108.  Szociális szolgáltatást a jogszabályokban 

előírt feltételek teljesítése esetén bármely 

fenntartó biztosíthat, ha az általa fenntar-

tott szociális szolgáltató, szociális intéz-

mény (székhely, telephely) jogerősen be 

van jegyezve a szolgáltatói nyilvántartás-

ba. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 92/K. § 

(1) 

109.  Dönthet az általa fenntartott tartós bent-

lakásos intézmény esetében a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátás 

iránti kérelemről. 

* *     1993. évi III. tv. 94/A. § 

(1) c) 

110.  Határozattal dönt a beutalás kérdéséről, 

ha az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője az intézmény vezetőjének 

döntését vitatja, és az arról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított nyolc napon 

belül hozzáfordul. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 94/A. § 

(3) 

 

111.  Az alap- és nappali ellátásban részesülő 

számára az igénybe vett ellátáshoz kap-

csolódó, az e törvényben meghatározott 

általános vagy speciális jogokat is bizto-

sítania kell. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 94/E. § 

(1) 

112.  Ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét 

csak a törvényben, illetve törvény felha-

talmazása alapján készült Korm. rende-

letben meghatározott esetekben és feltéte-

lek mellett vizsgálhatja. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 94/E. § 

(2) 

113.  Jóváhagyja az intézmény házirendjét.  * * * * * 1993. évi III. tv. 97. § 

114.  Mint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmény fenntartója köteles 

meghatározni az intézményi jogviszony-

ban álló és az ellátásra jogosultak érdek-

védelmét szolgáló fórum (érdek-

képviseleti fórum) megalakításának és 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 99. § 

(1) 
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tevékenységének szabályai. 

115.  Változatlan feltételek mellett – jogerős és 

végrehajtható határozatának illetve a bí-

róság jogerős és végrehajtható határoza-

tának meghozataláig – biztosítja az ellá-

tást, ha a felmondás jogszerűségét az el-

látott, a törvényes képviselője, a térítési 

díjat vagy az egyszeri hozzájárulást meg-

fizető személy vitatja, az arról szóló érte-

sítés kézhezvételétől számított nyolc na-

pon belül a fenntartóhoz fordult. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 101. § 

(4), (7) 

 

116.  Megszünteti az intézményi jogviszonyt, 

ha azt beutaló határozat alapozza meg ki-

véve, ha beutaló határozatot olyan ön-

kormányzat hozta, amely már nem fenn-

tartója az intézménynek. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 101. § 

(8) 

 

117.  Megvizsgálja, hogy az elhelyezés feltét-

elei továbbra is fennállnak-e, ha a bentla-

kásos szociális intézményben az elhelye-

zés határozott időre szól, annak lejárta 

előtt. Döntéséhez ki kell kérnie a jogosult 

kezelőorvosának szakvéleményét. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 108. § 

(1) 

118.  Megszünteti az elhelyezést és erről a jo-

gosultat, valamint a tartásra, gondozásra 

kötelezett hozzátartozót értesíti, ha az in-

tézményi elhelyezés feltételei nem állnak 

fenn. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 108. § 

(3) 

119.  Meghosszabbíthatja az elhelyezést to-

vábbi egy évvel vagy a jogosultat más, 

állapotának megfelelő intézménybe he-

lyezi át, ha az intézményi elhelyezés fel-

tételei továbbra is fennállnak. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 108. § 

(4) 

120.  Határozattal dönt az áthelyezésről, ha az 

intézményi jogviszonyt beutaló határozat 

alapozza meg. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 109. § 

(3) a) 

121.  Be kell szereznie a jogosult kezelőorvo-

sának javaslatát, valamint, illetve törvé-

nyes képviselőjének egyetértő nyilatko-

zatát. Ha az áthelyezés idősek otthonába 

történik, a 68/A. § szabályait is alkal-

maznia kell. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 109. § 

(4) 
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122.  Megszünteti az intézményi elhelyezést, 

ha a jogosult illetve törvényes képviselő-

je az egyetértő nyilatkozatot nem adja 

meg. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 109. § 

(4) 

123.  Ingyenes ellátásban részesíti fenntartó-

ként azt az ellátottat, aki jövedelemmel 

nem rendelkezik és bentlakásos ellátás 

esetében a 119. § (2) bekezdése szerinti 

jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 114. § 

(3) a) 

124.  Fenntartóként a személyi térítési díjat 

határozattal is megállapíthatja. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 115. § 

(2) 

125.  Rendeletében foglaltak szerint a személyi 

térítési díj összege csökkenthető, illetve 

elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és 

vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 115. § 

(3) 

126.  Rendelkezik térítési díj felülvizsgálata 

során megállapított új személyi térítési 

díj megfizetésének időpontjáról, azzal a 

feltétellel, hogy az új térítési díj megfize-

tésére a kötelezett nem kötelezhető a fe-

lülvizsgálatot megelőző időszakra kivé-

ve, ha az ellátott a felülvizsgálatot meg-

előzően - jövedelem és vagyon hiányában 

- térítésmentesen vette igénybe az ellá-

tást, és részére visszamenőlegesen rend-

szeres pénzellátás került megállapításra. 

Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj 

megfizetésének kezdő időpontja a rend-

szeres pénzellátásra való jogosultság 

kezdő napja. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 115. § 

(7) 

 

127.  Térítésmentesen kell biztosítani 

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szol-

gáltatást, 

b) a népkonyhán történő étkeztetést, 

c) a családsegítést, 

d) a közösségi ellátásokat, 

e) az utcai szociális munkát, 

f) hajléktalan személyek részére a nappali 

ellátást, 

g) az éjjeli menedékhelyen biztosított el-

látást, 

h) hajléktalan személyek esetében a 3. § 

  * * * * 1993. évi III. tv. 115/A. 

§ (1) 
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(4a) bekezdésében meghatározott ellátás 

keretében szállást és tisztálkodási lehető-

séget. 

128.  Szabadon állapítja meg fenntartóként az 

59/A. § (1) bekezdése szerinti jelzőrend-

szeres házi segítségnyújtás és támogató 

szolgáltatás szolgáltatásoknál a szociáli-

san nem rászorult személy esetében a té-

rítési díj összegét. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 116. § 

(2) 

129.  Tartós bentlakásos intézmény esetén - a 

hajléktalanok otthona kivételével - mint 

fenntartó meghatározhatja azokat a férő-

helyeket, amelyek betöltése esetén belé-

pési hozzájárulást kell fizetni. A belépési 

hozzájárulást a fenntartó a szociális in-

tézményei működtetésére, fejlesztésére 

fordítja. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 117/C. 

§ 

 

130.  Fenntartóként jelzálog bejegyzését kez-

deményezheti a szociális hatóságnál. A 

jelzálogjogot a külön jogszabály szerint 

nyilvántartott hátralék erejéig lehet beje-

gyezni. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 119. § 

131.  Szociális szolgáltatást egyházi vagy nem 

állami fenntartóval kötött ellátási szerző-

dés útján is biztosíthatja. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 120. § 

132.  Ellátási szerződés megkötését, a szerző-

dés módosítását, illetve megszüntetését 

nem ruházhatja át. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 122. § 

133.  Legfeljebb ötéves időtartamra kötött 

szerződés alapján elvégeztetheti a szemé-

lyes gondoskodást nyújtó szociális in-

tézmény által biztosítandó egyes szolgál-

tatásokat, intézményen kívüli szervezet 

igénybevételével. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 122/A. 

§ (1) 

134.  Szerződéses szolgáltatások lehetnek kü-

lönösen 

a) mosatás, 

b) takarítás, 

c) étkeztetés, 

d) könyvelés, 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 122/A. 

§ (2) 
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e) karbantartási feladatok elvégzése, 

f) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetén a jelzőrendszer működtetése, 

g) családsegítés és gyermekjóléti szolgál-

tatás esetében a Gyvt. 40/A. § (4) bekez-

désében meghatározott szolgáltatások. 

135.  Felhatalmazást kap a települési önkor-

mányzat, hogy rendeletben szabályozza 

a) 

b) a rendszeres szociális segélyre való 

jogosultságnak a 37. § (1) bekezdés a)-

c) pontjában foglaltakon túli, az aktív 

korúak ellátására jogosult személy csa-

ládi körülményeire, egészségi vagy men-

tális állapotára vonatkozó feltételeit, va-

lamint a feltételek fennállásának igazo-

lási szabályait, 

c) a rendszeres szociális segélyben ré-

szesülő személyek együttműködésének 

eljárási szabályait, a beilleszkedést segí-

tő programok típusait és az együttműkö-

dés megszegésének eseteit, 

d) az étkeztetés jogosultsági feltételei-

nek részletes szabályait, 

e) a normatív lakásfenntartási támoga-

tásra jogosult személyek részére a lakó-

környezet rendezettségének biztosítása 

körében előírt részletes szabályokat, 

f) a rendszeres szociális segély és a fog-

lalkoztatást helyettesítő támogatás ter-

mészetbeni szociális ellátás formájában 

történő nyújtásának eljárási szabályait és 

a természetbeni juttatás formáit, 

g) az önkormányzati segély megállapítá-

sának, kifizetésének, folyósításának, va-

lamint felhasználása ellenőrzésének sza-

bályait. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 132. § 

(4) 

 

136.  Települési támogatás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól 

szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 

28-áig megalkotja. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 140/R. 

§ 

 

137.  Fenntartóként megüresedő emelt szintű 

férőhelyek betöltése esetén dönthet arról 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 140/W. 

§ (2) 
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is, hogy az emelt szintű férőhelyre nem 

egyszeri hozzájárulást, hanem helyette 

belépési hozzájárulást állapít meg. Ebben 

az esetben a belépési hozzájárulásra vo-

natkozó szabályokat kell megfelelően al-

kalmazni. A belépési hozzájárulás alkal-

mazása egyébként nem érinti a férőhely 

minősítését, így különösen nem változtat-

ja meg a központi költségvetésről szóló 

törvény szerinti támogatás mértékét. 

 

138.  Fenntartóként személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális ellátásért intéz-

ményi térítési díjat állapít meg, amelyet 

az Szt.-ben, e rendeletben, a fenntartó 

önkormányzatok rendeletében, valamint 

az Szt. szerinti megállapodásban foglal-

tak szerint kell megfizetni. 

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 2. § (1) 

139.  Intézményi térítési díjat és a személyi té-

rítési díjat 

a) étkeztetés esetén ellátási napra, 

b) házi segítségnyújtás esetén gondozási 

órára, 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetén ellátási napra, 

d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati 

órára és szállítási kilométerre, 

e) nappali ellátás esetén ellátási napra, 

f) bentlakásos intézményi ellátás esetén 

ellátási napra és hónapra 

g) a támogatott lakhatásban igénybe vett, 

az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont db) 

alpontja szerinti esetben ellátási napra, 

dh) pontja szerinti esetben szállítási ki-

lométerre, da), dc)–dg) és di) alpontja 

szerinti esetben órára vetítve kell megha-

tározni. 

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 3. § (1) 

 

 

140.  Bentlakásos intézményi ellátás esetén 

a) a napi intézményi térítési díj a havi in-

tézményi térítési díj harmincad része, 

b) a napi személyi térítési díj a havi sze-

mélyi térítési díj harmincad része 

a hónapok naptári napjainak számától 

függetlenül. 

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 3. § (2) 
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141.  Intézményi térítési díj szolgáltatónként, 

intézményenként, telephellyel rendelkező 

szolgáltató, intézmény esetén ellátást 

nyújtó székhelyenként, telephelyenként, 

továbbá bentlakásos intézményi ellátás 

esetén épületenként külön-külön is meg-

határozható. 

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 3. § (3) 

142.  Ha rendelete, illetve a megállapodás elté-

rően nem rendelkezik, a személyi térítési 

díjat 

a) az átmeneti elhelyezést nyújtó intéz-

ményeknél legfeljebb egy havi időtartam-

ra előre, 

b) más személyes gondoskodási formák-

nál havonta utólag 

kell megfizetni. 

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 5. § (3) 

143.  Étkeztetés intézményi térítési díja asze-

rint differenciált, hogy az ételt a helyszí-

nen fogyasztják el vagy az igénybevétel 

helyére szállítják. 

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 9. § (4) 

144.  Egy településen működtetett több főző-

hely esetén az intézményi térítési díjat 

akkor lehet eltérően meghatározni, ha az 

ellátásban részesülő választhat, hogy az 

étkezést melyik főzőhelyről veszi igény-

be. 

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 11. § 

145.  Házi segítségnyújtásban részesülő által 

havonta fizetendő személyi térítési díjat 

az óradíj és az adott hónapban a házi se-

gítségnyújtás keretében elvégzett tevé-

kenységekre fordított idő szorzata alapján 

kell kiszámítani. 

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 13. § (1) 

 

146.  Támogató szolgáltatás térítési díja az 

óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll. 

  * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 14/A. § (1) 

147.  Nappali ellátás esetében az intézményi 

térítési díjat külön meg kell határozni 

a) a csak napközbeni tartózkodást, illetve 

b) a napközbeni tartózkodást és ott étke-

zést igénybe vevőkre.    

  * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 15. § (1) 

148.  Ha az ellátásra jogosult átmeneti és tar-   * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 
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tós bentlakásos intézményekre térítési 

díjat egészben vagy részben nem képes 

megfizetni, illetve nem fizeti meg és az 

intézményi térítési díj vagy az önköltség 

erejéig, vagy annak egy részéig fennálló 

különbözet megfizetését megállapodás 

alapján sem vállalták, a tartására köteles 

hozzátartozó részére fizetési kötelezett-

séget lehet megállapítani.    

rend. 18. § (1) 
 

149.  Ápolást végző személynek a házi segít-

ségnyújtás keretében segítség nyújtható, 

illetve az ápolt személy átmenetileg, de 

egybefüggően legfeljebb egy hónapos 

időtartamban ellátható, ha 

a) az ápolt személy egészségi állapota 

ezt indokolja, 

b) az ápolást végző személy akadályoz-

tatása miatt az ápolási tevékenységet 

nem tudja ellátni. 

  * * * * 63/2006. (III. 27.) 

Korm. rend. 27. § (1) 

150.  Fenntartóként az Szt. 92/B. §-ában meg-

határozott feladataira figyelemmel, lega-

lább évente egyszer ellenőrzi és ennek 

alapján átfogóan értékeli a személyes 

gondoskodást nyújtó intézmény műkö-

dését. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 13. § 

151.  Alapszolgáltatás keretében nyújtott sze-

mélyes gondoskodást az ellátást igénybe 

vevő lakóhelyén lévő, illetve lakóhely-

éhez legközelebb eső intézménynek, 

szolgáltatónak kell biztosítania. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 19. § (1) 

152.  Társulás keretében vagy ellátási szerző-

dés útján megszervezett alapszolgáltatá-

sok esetében tájékoztatni kell a lakossá-

got a szolgáltatásnak az adott települé-

sen való elérhetőségéről, a szolgáltatás 

helyéről, idejéről, gyakoriságáról. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 19. § (4) 

153.  Rendeletében meghatározottak szerint 

étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató, 

intézmény részt vesz a szociális rászo-

rultság megállapításában. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 20. § (2a) 

154.  Étkeztetés a lakosság szükségleteinek  * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 
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megfelelően megszervezhető az étel 

a) kiszolgálásával egyidejű helyben fo-

gyasztással, 

b) elvitelének lehetővé tételével, 

c) lakásra szállításával. 

rend. 21. § (2a) 

155.  Igény esetén a munkaszüneti és pihenő-

napon történő étkeztetés feltételeit is 

biztosítani kell, ha ez helyben megold-

ható. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 21. § (5) 

156.  Szociális konyha keretében nyújtott ellá-

tásnak minősül 

a) az e célra létrehozott önálló konyhán, 

főzőhelyen (kifőzdében), 

b) iskolai, óvodai, munkahelyi és szociá-

lis intézményi étkezőhelyen, 

c) étkezésre jogosító utalvány ellenében, 

vendéglátóipari egységben vagy egyéb 

intézményben 

d) ha az étel előállításának helyén az étel 

helyben fogyasztására nincs lehetőség, a 

21. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja sze-

rint nyújtott szolgáltatás. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 22. § (3) 

 

 
 

157.  Népkonyhát elsősorban olyan települé-

sen (településrészen) indokolt létrehoz-

ni, ahol a rászorulók életformája miatt 

elsősorban alkalmi étkeztetés iránt van 

igény. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 23. § (2) 

158.  A házi segítségnyújtás olyan gondozási 

forma, amely az igénybe vevő önálló 

életvitelének fenntartását – szükségletei-

nek megfelelően – lakásán, lakókörnye-

zetében biztosítja. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 25. § (1) 

159.  Házi segítségnyújtás 

a) a személyi gondozás keretében gon-

dozás és háztartási segítségnyújtás, 

b) a szociális segítés keretében háztartási 

segítségnyújtás 

szolgáltatási elemet biztosít. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 25/A. § 
 

160.  Házi segítségnyújtás keretében kizárólag 

szociális segítés - segítő munkakörben - 

a személyi jövedelemadóról szóló tör-

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 27. § (3) 
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vényben meghatározott szociális gondo-

zói díjban részesíthető társadalmi gon-

dozó alkalmazásával, közérdekű önkén-

tes tevékenység keretében, 

közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló 

személyek vagy szociális szövetkezet 

igénybevételével is nyújtható. 

161.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

megszervezéséhez biztosítani kell 

a) a segélyhívásokat fogadó diszpécser-

központot, 

b) a segítségnyújtást végző gondozókat 

foglalkoztató olyan szakmai központot 

vagy központokat, amelyek a teljes ellá-

tási terület vonatkozásában biztosítják a 

gondozónak a (4) bekezdés szerinti idő-

tartamon belüli helyszínre érkezését. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 28. § (1) 

162.  Rendeletében határozza meg a falu-

gondnoki szolgáltatás számára meghatá-

rozott közvetlen, személyes szolgáltatá-

sok közül alapfeladatnak kiegészítő fe-

ladatnak és az önkormányzati feladatok 

megoldását segítő, közvetett szolgálta-

tásnak minősülő feladatokat. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 39. § 

163.  Támogató szolgálatot úgy kell megszer-

vezni, hogy annak tevékenysége az ellá-

tási területen élő valamennyi fogyaté-

kossági csoportba tartozó személyre ki-

terjedjen, és szolgáltatásai – a háziorvos 

javaslatának figyelembevételével – az 

egyéni szükségletekhez igazodjanak. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 39/A. § (2) 

164.  Támogató szolgáltatás 

a) gondozás, 

b) készségfejlesztés, 

c) tanácsadás, 

d) szállítás, 

e) felügyelet, 

f) gyógypedagógiai segítségnyújtás, 

g) háztartási segítségnyújtás és 

h) esetkezelés 

szolgáltatási elemeket biztosít. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 39/B. § 
 

165.  Ha egy intézmény keretében több ellátá-  * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 
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si forma működik, ellátási formánként 

külön-külön kell biztosítani az ellátás 

jellegének megfelelő személyi, tárgyi és 

szakmai feltételeket. 

rend. 40. § (4) 

166.  Nappali ellátást biztosító intézmény 

a) az ellátást igénybe vevők részére szo-

ciális, egészségi, mentális állapotuknak 

megfelelő napi életritmust biztosító 

szolgáltatást nyújt, 

b) a helyi igényeknek megfelelő közös-

ségi programokat szervez, valamint he-

lyet biztosít a közösségi szervezésű 

programoknak, csoportoknak, 

c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott 

formában, az ellátotti kör és a lakosság 

által egyaránt elérhető módon működ-

jön. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 74. § 

167.  Hajléktalan ellátás megszervezése során 

figyelemmel kell lenni az ellátást igény-

be vevők alapvető jogaira, emberi mél-

tóságára. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 102. § (1) 

168.  Hajléktalan személyek ellátását végző 

intézmény segítséget nyújt a hajléktalan 

személy életviteléhez, elősegítve a szo-

ciális ellátások igénybevételét, elérését. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 102. § (2) 

2. A képviselő-testület gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
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1.  Évente megállapítja a tulajdonában lévő 

gyermek- és ifjúságvédelmi intézmé-

nyekben fizetendő élelmezési térítési dí-

jak csökkentését, illetve elengedését lehe-

tővé tevő előirányzatot. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 133. § 

a) 

2.  Évente megállapítja a tulajdonába lévő 

gyermek- és ifjúsági intézményekben fi-

zetendő élelmezési térítési díjak csökken-

tését, illetve elengedését lehetővé tevő 

előirányzatot. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 133. § 

c) 
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3.  Gyermek mindenek felett álló érdekét fi-

gyelembe véve, törvényben elismert jo-

gait biztosítva jár el a törvény alkalmazá-

sa során. 

* * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 2. § 

(1) 

4.  Segítséget ad átmeneti nevelésbe vett 

gyermek szülőjének gyermeke családba 

való visszailleszkedéséhez. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 13. 

§ (1) 

5.  Gyermekvédelmi rendszer működtetése 

állami és önkormányzati feladat. A 

gyermekek védelmét pénzbeli, termé-

szetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illet-

ve gyermekvédelmi szakellátások, vala-

mint e törvényben meghatározott hatósá-

gi intézkedések biztosítják. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 14. 

§ (2), (3); 94. § (1) 

6.  Gyakorolja az 1997. évi XXXI. törvény-

ben meghatározott, a gyermekek védel-

mét biztosító hatósági feladat- és hatás-

köröket. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 16. 

§ (1) 

7.  Természetbeni ellátásként biztosítja a 

gyermekétkeztetést a törvényben megha-

tározott módon 

      1997. évi XXXI. tv. 18. 

§ (1a) 

8.  Rendeletében meghatározott módon és 

feltételek szerint a gyermek és fiatal fel-

nőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli 

támogatást állapíthat meg. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 18. 

§ (2) 

 

9.  Intézményi és a szünidei gyermekétkez-

tetés biztosítására kötelezett önkor-

mányzat e feladatának ellátásához a köz-

igazgatási területén kívülről érkező 

gyermek, tanuló lakóhelye szerinti ön-

kormányzattól hozzájárulást kérhet. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 21. 

§ (2) 

10.  Gyermekétkeztetést biztosít az általa 

fenntartott bölcsődében, mini bölcsődé-

ben és óvodában, továbbá a közigazga-

tási területén az állami intézményfenn-

tartó központ, valamint az állami szak-

képzési és felnőttképzési szerv által 

fenntartott nem bentlakásos nevelési-

oktatási intézményben. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

21/A. § (3) a) aa)    
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11.  Gyermekétkeztetést biztosít a közigaz-

gatási területén a tankerületi központ, 

valamint az állami szakképzési és fel-

nőttképzési szerv által fenntartott nem 

bentlakásos nevelési-oktatási intéz-

ményben. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

21/A. § (3) a) ab) 

12.  Gyermekétkeztetést biztosít a bentlaká-

sos intézményben a közigazgatási terüle-

tén a köznevelési fenntartó által fenntar-

tott kollégiumban elhelyezett gyermekek 

részére. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

21/A. § (5) b)   

13.  Gyermekétkeztetést biztosít - a fővárosi 

önkormányzat saját tulajdonában álló 

ingatlanban működő nevelési-oktatási 

intézmények kivételével - a főváros köz-

igazgatási területén lévő tankerületekben 

a köznevelési fenntartó által fenntartott 

nevelési-oktatási intézményben.   

  *    1997. évi XXXI. tv. 

21/A. § (6) 

  

14.  Gyermekétkeztetést biztosít azon neve-

lési-oktatási intézményben, amely saját 

tulajdonában álló ingatlanban működik. 

 *     1997. évi XXXI. tv. 

21/A. § (6) 

  

15.  Intézményi gyermekétkeztetést ingyene-

sen biztosítja bizonyos feltétek mellett. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

21/B. § (1) a) 

16.  Szünidei gyermekétkeztetés keretében a 

déli meleg főétkezést a szülő, törvényes 

képviselő kérelmére a hátrányos helyze-

tű gyermek és a rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményben részesülő, hal-

mozottan hátrányos helyzetű gyermek 

részére ingyenesen biztosítja. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

21/C. § (1) a) 

 

17.  Déli meleg főétkezést a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek részére ingyenesen biztosít-

hatja. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

21/C. § (1) b) 

18.  Szünidei gyermekétkeztetést az a böl-

csődei, mini bölcsődei ellátásban, óvo-

dai nevelésben részesülő gyermekek 

számára a bölcsődei ellátást nyújtó in-

tézmény és az óvoda zárva tartásának 

időtartama alatt valamennyi munkana-

pon köteles megszervezni, és ennek ke-

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

21/C. § (2) a) 
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retén belül a szülő, törvényes képviselő 

kérelmének megfelelő időtartamban az 

adott gyermek részére biztosítani. 

19.  Nyári szünetben az a) pont alá nem tar-

tozó gyermekek számára legalább 43 

munkanapon, legfeljebb a nyári szünet 

időtartamára eső valamennyi munkana-

pon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a 

tanév rendjéhez igazodóan szünetenként 

az adott tanítási szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon köteles meg-

szervezni, és ennek keretén belül a szü-

lő, törvényes képviselő kérelmének 

megfelelő időtartamban az adott gyer-

mek részére biztosítani 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

21/C. § (2) b) ba), bb) 

20.  Rendeletet alkot a személyes gondosko-

dást nyújtó ellátások formáiról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjról. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 29. 

§ (1) 

21.  Rendeletben szabályozza – ha törvény 

másként nem rendelkezik – az önkor-

mányzat által biztosított személyes gon-

doskodás formáit. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 29. 

§ (2) a) 

22.  Rendeletben szabályozza – ha törvény 

másként nem rendelkezik – az önkor-

mányzat által biztosított ellátás igénybe-

vételére irányuló kérelem benyújtásának 

módját és a kérelem elbírálásának szem-

pontjait. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 29. 

§ (2) b) 

23.  Rendeletben szabályozza – ha törvény 

másként nem rendelkezik – az intéz-

ményvezető hatáskörében, külön eljárás 

nélkül biztosítható ellátásokat. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 29. 

§ (2) c) 

24.  Rendeletben szabályozza – ha törvény 

másként nem rendelkezik – az ellátás 

megszűnésének eseteit és módjait. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 29. 

§ (2) d) 

25.  Rendeletben szabályozza – ha törvény 

másként nem rendelkezik – a fizetendő 

térítési díjak mértékét, csökkentésének és 

elengedésének eseteit, módjait. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 29. 

§ (2) e) 
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26.  Ha a társulás székhelye vagy az erre kije-

lölt tagja rendeletet alkot - a társulási 

megállapodásban meghatározottak sze-

rint - a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról. 

* * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 29. 

§ (3) 

 

27.  Határozatot hoz – intézményvezető érte-

sítése mellett – a személyes gondosko-

dást nyújtó ellátás igénybevételéről. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 32. 

§ (1) a), (2) 

28.  Rendeletében meghatározott körben in-

tézményvezető intézkedése alapozza meg 

személyes gondoskodást nyújtó ellátás 

igénybevételét. 

* * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 32. 

§ (1) d) 

29.  Ha a gyermek törvényes képviselője a 

nevelés-gondozás nélküli munkanapra, 

illetve a bölcsődei szünet teljes idejére 

vagy annak egy részére is igényli a böl-

csődei ellátást, erre az időszakra az ügye-

letet biztosító intézmény az (5) bekez-

désben foglaltak szerint megállapodást 

köt a törvényes képviselővel. Az ügyele-

tet biztosító intézménnyel kötött megál-

lapodás nem érinti az ügyeleti időszakon 

kívül bölcsődei ellátást nyújtó intézmény-

nyel kötött megállapodást. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 32. 

§ (7) c) 

 

30.  Rendkívüli települési támogatás formájá-

ban nyújthat segítséget a kapcsolattartás-

ra jogosult számára a kapcsolattartással 

összefüggő költségek viseléséhez, külö-

nösen az utazási költségekhez, illetve a 

kapcsolattartásra jogosult otthonában tör-

ténő kapcsolattartás esetén a gyermek el-

látásának költségeihez. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 34. 

§ (8) 

 

31.  Meghatározza – a (6) bekezdésben meg-

határozott ellátások kivételével – az ellá-

tásban részesülők érdekvédelmét szolgáló 

érdek-képviseleti fórum megalakításának 

és működésének - jogszabályban megha-

tározottak szerint kialakított - szabályait. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 35. 

§ (1) 

32.  Gyermekjóléti szolgáltatásban, valamint 

a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde, 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 35. 

§ (6) 
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a családi bölcsőde, a napközbeni gyer-

mekfelügyelet és az alternatív napközbe-

ni ellátás formájában biztosított napköz-

beni ellátásban részesülők érdekvédelmé-

re a fenntartónak érdekképviseleti fóru-

mot nem kell működtetnie. 

33.  Ha a gyermekek átmeneti gondozását el-

látási szerződés keretében biztosítja, és az 

ellátást nyújtó intézmény nem a települé-

si önkormányzat területén működik, a 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellá-

tását lehetőség szerint a szülő lakóhelye 

szerinti települési önkormányzatnak kell 

biztosítania. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 38. 

§ (3) 

 

34.  Gyermekjóléti szolgáltatást biztosít, 

amely olyan, a gyermek érdekeit védő 

speciális személyes szociális szolgáltatás, 

amely a szociális munka módszereinek és 

eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi és lelki egészségének, csa-

ládban történő nevelkedésének elősegíté-

sét, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetett-

ség megszüntetését, illetve a családjából 

kiemelt gyermek visszahelyezését. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 39. 

§ 

35.  Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegí-

téssel egy szolgáltató - a család- és gyer-

mekjóléti szolgálat (a továbbiakban: 

gyermekjóléti szolgálat) - keretében mű-

ködtethető. A gyermekjóléti szolgálat el-

látja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, 

valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) 

bekezdése szerinti feladatait. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 40. 

§ (1) 

 

36.  Gyermekjóléti szolgálatot önálló intéz-

ményként, szolgáltatóként vagy más in-

tézmény szervezeti és szakmai tekintet-

ben önálló intézményegységeként mű-

ködteti. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 40. 

§ (1a) 

37.  Család- és gyermekjóléti központnak az 

a járásszékhely településen működő 

gyermekjóléti szolgálat minősül, amely 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

40/A. § (1) 
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önálló intézményként, illetve szervezeti 

és szakmai szempontból önálló intéz-

ményegységként működik. 

38.  Gyermekjóléti központ ellátja a gyer-

mekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § 

(2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekez-

dése szerinti általános szolgáltatási fela-

datait. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

40/A. § (2) 

 

39.  Gyermekjóléti központ a gyermek csa-

ládban nevelkedésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének meg-

előzése érdekében a gyermek igényeinek 

és szükségleteinek megfelelő önálló 

egyéni és csoportos speciális szolgálta-

tásokat, programokat nyújt, amelynek 

keretében 

aa) utcai és - ha a helyi viszonyok azt 

indokolják - lakótelepi szociális munkát, 

ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek ke-

retében közvetítői eljárást, ide nem értve 

a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése sze-

rinti közvetítői eljárást, 

ac) - ha a helyi viszonyok azt indokolják 

- kórházi szociális munkát, 

ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri ké-

szenléti szolgálatot, 

ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszicho-

lógiai tanácsadást, 

af) családkonzultációt, családterápiát, 

családi döntéshozó konferenciát, 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

40/A. § (2) a) 

 

40.  Gyermekjóléti központ a gyermekvé-

delmi gondoskodás keretébe tartozó ha-

tósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevé-

kenységet lát el, amelynek keretében 

ba) kezdeményezi a gyermek védelembe 

vételét vagy súlyosabb fokú veszélyezte-

tettség esetén a gyermek ideiglenes hatá-

lyú elhelyezését, nevelésbe vételét, 

bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség 

mértékének megfelelően a gyermek vé-

delembe vételére, illetve a családi pótlék 

természetbeni formában történő nyújtá-

sára, a gyermek tankötelezettsége teljesí-

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

40/A. § (2) b) 
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tésének előmozdítására, a gyermek csa-

ládjából történő kiemelésére, a leendő 

gondozási helyére vagy annak megvál-

toztatására, valamint a gyermek megelő-

ző pártfogásának mellőzésére, elrendelé-

sére, fenntartására és megszüntetésére, 

bc) együttműködik a pártfogó felügyelői 

szolgálattal és a megelőző pártfogó felü-

gyelővel a bűnismétlés megelőzése ér-

dekében, ha a gyámhatóság elrendelte a 

gyermek megelőző pártfogását, 

bd) a családjából kiemelt gyermek visz-

szahelyezése érdekében családgondozást 

végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve 

a területi gyermekvédelmi szakszolgálta-

tást végző intézménnyel együttműködve 

- a család gyermeknevelési körülménye-

inek megteremtéséhez, javításához, a 

szülő és a gyermek közötti kapcsolat 

helyreállításához, 

be) utógondozást végez - az otthont 

nyújtó ellátást, illetve a területi gyer-

mekvédelmi szakszolgáltatást végző in-

tézménnyel együttműködve - a gyermek 

családjába történő visszailleszkedéséhez, 

bf) védelembe vett gyermek esetében 

elkészíti a gondozási-nevelési tervet, 

családgondozást végez, illetve a gyám-

hatóság megkeresésére a családi pótlék 

természetbeni formában történő nyújtá-

sához kapcsolódó pénzfelhasználási ter-

vet (a továbbiakban: pénzfelhasználási 

terv) készít. 

41.  Gyermekjóléti központ szakmai támoga-

tást nyújt az ellátási területén működő 

gyermekjóléti szolgálatok számára. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

40/A. § (2) c) 

 

42.  Nem köthet ellátási szerződést gyermek-

jóléti központ feladatainak ellátására a 

települési önkormányzat egyházi fenn-

tartóval és nem állami fenntartóval. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

40/A. § (3) 

 

43.  Gyermekek napközbeni ellátásaként a 

családban élő gyermekek életkorának 

megfelelő nappali felügyeletét, gondo-

zását, nevelését, foglalkoztatását és ét-

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 41. 

§ (1), (2) 
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keztetését kell megszervezni azon gyer-

mekek számára, akiknek szülei, nevelői, 

gondozói munkavégzésük - ideértve a 

gyermekgondozási díj folyósítása mel-

letti munkavégzést is -, munkaerő-piaci 

részvételt elősegítő programban, kép-

zésben való részvételük, nappali rend-

szerű iskolai oktatásban, a nappali okta-

tás munkarendje szerint szervezett fel-

nőttoktatásban, felsőoktatási intézmény-

ben nappali képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok miatt nap-

közbeni ellátásukról nem tudnak gon-

doskodni. A napközbeni ellátás kereté-

ben biztosított szolgáltatások időtartama 

lehetőleg a szülő munkarendjéhez iga-

zodik. Gyermekek napközbeni ellátásá-

nak igénybevételére jogosult az átmeneti 

gondozásban és az otthont nyújtó ellá-

tásban részesülő gyermek is. 

44.  Gyermekek napközbeni ellátása meg-

szervezhető – a gyermekek életkorának 

megfelelően – különösen a) a bölcsődei 

ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet, 

és az alternatív napközbeni ellátás for-

mában. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 41. 

§ (3) 

 

45.  Bölcsődei ellátás keretében - ha e tör-

vény kivételt nem tesz - a három éven 

aluli gyermekek napközbeni ellátását 

kell biztosítani. Bölcsődei ellátást bizto-

síthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a 

munkahelyi bölcsőde és a családi böl-

csőde. Bölcsődei ellátás keretében a sa-

játos nevelési igényű gyermek nevelése 

és gondozása is végezhető. A bölcsődei 

ellátás keretében az ellátáson túl - szol-

gáltatásként - speciális tanácsadás, idő-

szakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel 

működtetése vagy más gyermeknevelést 

segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket 

a szolgáltatásokat a gyermek hatodik 

életévének betöltéséig lehet igénybe 

venni. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 42. 

§ (1) - (4) 

 

46.  Bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől  * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 42. 
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a következő év augusztus 31-éig tart. § (5) 

47.  Bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény, amely a gyermekek napköz-

beni ellátása keretében, a Bölcsődei neve-

lés-gondozás országos alapprogramja 

szerint, jogszabályban meghatározott 

szakirányú végzettséggel rendelkező 

személy által, akár több csoportban nyújt 

szakszerű gondozást és nevelést. A böl-

csőde nyári nyitvatartási rendjét a fenn-

tartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei 

szünet idejére a szülő, törvényes képvise-

lő kérésére gondoskodik a gyermek in-

tézményi gondozásának, nevelésének 

megszervezéséről. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 43. 

§ 

 

48.  Mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmény, amely a gyermekek 

napközbeni ellátása keretében, a Böl-

csődei nevelés-gondozás országos alap-

programja szerint, jogszabályban meg-

határozott szakirányú végzettséggel ren-

delkező személy által akár több, a 43. § 

szerinti bölcsődei intézményhez képest 

kisebb létszámú csoportban, valamint 

egyszerűbb személyi, tárgyi és működte-

tési feltételek mellett nyújt szakszerű 

gondozást és nevelést. A mini bölcsőde 

működtetésére a 43. § (3)-(5) bekezdé-

sében foglaltakat alkalmazni kell. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

43/A. § 

 

49.  Munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei 

ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a 

foglalkoztató tart fenn elsősorban a nála 

keresőtevékenységet folytató személyek 

gyermekei bölcsődei ellátásának biztosí-

tására. 

* * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 44. 

§ 

50.  Családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást 

nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás 

nyújtója a saját otthonában vagy más e 

célra kialakított helyiségben biztosít. A 

családi bölcsőde feladatait önálló szolgál-

tató vagy legalább három - egy szolgálta-

tó székhelyeként, illetve telephelyeiként, 

* * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

44/A. § 
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egy vagy több épületben működő - csalá-

di bölcsődét magába foglaló hálózat biz-

tosítja. Három vagy annál több családi 

bölcsőde fenntartását hálózatba kell szer-

vezni. A hálózatban biztosítani kell a 

szolgáltatást nyújtó személyek részére a 

folyamatos szakmai tanácsadást, vala-

mint a gyermekek igényeihez rugalmasan 

igazodó szolgáltatások összehangolását. 

51.  Napközbeni gyermekfelügyelet keretében 

- nem nevelési-oktatási céllal - a szolgál-

tatás nyújtója az életkornak megfelelő 

napközbeni ellátást biztosít. 

A szülő, törvényes képviselő otthonában 

akkor biztosítható a napközbeni gyer-

mekfelügyelet, ha a gyermek állandó 

vagy időszakos ellátása nappali intéz-

ményben - betegsége vagy egyéb ok mi-

att - nem biztosítható, és a szülő, törvé-

nyes képviselő a gyermek napközbeni 

ellátását nem vagy csak részben tudja 

megoldani. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

44/B-44/C. § 

 

52.  Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri 

program, játszóház, klubfoglalkozás ke-

retében nyújtott, a szülő és a gyermek 

kapcsolatát erősítő, a gyermek szociali-

zációját támogató, valamint egyéb sza-

badidős és prevenciós szolgáltatás, a 

csellengő vagy egyéb okból veszélyezte-

tett iskoláskorú gyermekek számára biz-

tosított nappali felügyelet, sport-, illetve 

egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, 

ha a működtető rendelkezik az ehhez 

szükséges - jogszabályban meghatáro-

zott - személyi és tárgyi feltételekkel. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

44/D. § 

 

53.  Gyermekek átmeneti otthona a családban 

élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy 

tizenkettedik életévét be nem töltött, nem 

helyettes szülőnél elhelyezett gyermek 

elhelyezését biztosítja, aki átmenetileg 

ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy 

elhelyezés hiányában ezek nélkül marad-

na, valamint akinek ellátása a család élet-

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 50. 

§ (1) 
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vezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 

54.  Gyermekek átmeneti otthona önálló he-

lyettes szülőt vagy helyettes szülői háló-

zatot működtethet és ebben az esetben 

ellátja az ezzel kapcsolatos – a 49. § (4) 

bekezdésében meghatározott – feladato-

kat. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 50. 

§ (5) 

55.  Családok átmeneti otthonában az otthon-

talanná vált szülő kérelmére együttesen 

helyezhető el a gyermek és szülője, va-

lamint legfeljebb 21. életévének betölté-

séig vagy - ha köznevelési, felsőoktatási 

vagy felnőttképzési intézménnyel, szol-

gáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőtt-

képzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 

24. életévének betöltéséig a gyermek 

nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelye-

zés hiányában lakhatásuk nem lenne biz-

tosított, és a gyermeket emiatt el kellene 

választani szülőjétől, családjától. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 51. 

§ (1) 

 

56.  Krízisközpontként kizárólag a családok 

átmeneti otthona működhet. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 51. 

§ (4) 

57.  Félutasház-szolgáltatás keretében a krí-

zisközpontból, illetve a családok átmenti 

otthonából kikerült bántalmazott család 

számára lakhatást és az életvezetéshez 

szükség szerinti segítséget kell biztosíta-

ni. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 51. 

§ (7) 

58.  Titkos menedékházként kizárólag a csa-

ládok átmeneti otthona működhet.” 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 51. 

§ (9) 

59.  Titkos menedékház befogadja a kapcso-

lati erőszak miatt krízishelyzetbe került, 

illetve otthontalanná vált bántalmazottat 

és gyermekét, valamint az (5) bekezdés 

szerinti bántalmazott családot. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 51. 

§ (10) 

60.  Titkos menedékház a (10) bekezdésben 

foglalt személy számára 

a) legfeljebb hat hónap időtartamra 

aa) lakhatást biztosít, és szükség esetén 

biztosítja az étkeztetést, a ruházattal való 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 51. 

§ (11) 
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ellátást, a mentálhigiénés ellátást, vala-

mint segítséget nyújt az egészségügyi el-

látáshoz való hozzáféréshez, 

ab) közreműködik - a gyermekjóléti, il-

letve családsegítő szolgálattal együttmű-

ködve - a titkos menedékház szolgáltatást 

szükségessé tevő okok megszüntetésé-

ben, a család, az egyén helyzetének ren-

dezésében, otthontalanságának megszün-

tetésében, 

ac) segítséget nyújt a bántalmazás követ-

keztében kialakult pszichés sérülések ke-

zelésében és jogi tanácsadással segíti a 

személy érdekeinek védelmét, 

b) legfeljebb öt év időtartamra kiegészí-

tő tevékenysége keretében a bántalma-

zott társadalmi reintegrációja érdekében 

félutasház-szolgáltatást nyújthat. 

61.  Együttműködik nevelésbe vételhez kap-

csolódó egyéni elhelyezési terv megvaló-

sításában. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 81. 

§ (1) 

62.  Kiépíti és működteti a gyermekek védel-

mét biztosító helyi ellátó rendszert. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (1) 

63.  Biztosítja a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (2) 

64.  Szervezi és közvetíti a máshol igénybe 

vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (2) 

65.  Polgármesteri hivatalt működtető telepü-

lési önkormányzat, a közös önkormány-

zati hivatal székhelye szerinti települési 

önkormányzat, a fővárosban a fővárosi 

kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi 

önkormányzat által közvetlenül igazga-

tott terület tekintetében a fővárosi ön-

kormányzat lakosságszámtól függetlenül 

köteles gyermekjóléti szolgálatot működ-

tetni. A közös önkormányzati hivatal 

székhelye szerinti települési önkormány-

zat által működtetett gyermekjóléti szol-

gálat ellátási területe a közös önkor-

mányzati hivatalhoz tartozó települések 

lakosságára terjed ki. Amennyiben a 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (2a) 
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gyermekjóléti szolgálat fenntartója társu-

lás, a társulás társulási megállapodásban 

megjelölt székhelye kizárólag az e be-

kezdés szerint feladatellátásra kötelezett 

önkormányzat lehet. 

66.  Bölcsődét köteles működtetni, ha terüle-

tén tízezernél több állandó lakos él. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (3) a) 

67.  Gyermekek átmeneti otthonát köteles 

működtetni, ha területén húszezernél több 

állandó lakos él. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (3) b) 

68.  Családok átmeneti otthonát köteles mű-

ködtetni, ha területén harmincezernél 

több állandó lakos él. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (3) c) 

69.  Ha a bölcsődei ellátásra az adott települé-

sen legalább öt gyermek tekintetében 

igény jelentkezik, vagy a település - jog-

szabályban meghatározottak szerint meg-

állapított - 3 év alatti lakosainak száma 

meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) 

pontja alá nem tartozó települési önkor-

mányzat köteles gondoskodni a gyerme-

kek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) be-

kezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények, szolgáltatások bármelyik 

formájának biztosításával, önállóan, tár-

sulásban vagy ellátási szerződés útján. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (3a) 

70.  Lakosságszámtól függetlenül köteles 

gyermekjóléti központot működtetni a 

járásszékhely település, a fővárosban a 

fővárosi kerületi önkormányzat és a me-

gyei jogú város. A járásszékhely telepü-

lésen működő gyermekjóléti központ el-

látási területe a járás lakosságára terjed 

ki. 

  * * *  1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (4) 

 

71.  Általa fenntartott intézmények ellátási 

területe a település lakosságára terjed ki, 

kivéve, ha az intézményt társulás kere-

tében közösen tartják fenn, vagy ha az 

ellátást szerződésben vállalta más ön-

kormányzat lakosságára is kiterjedően. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (5) 

72.  Biztosíthatja általa fenntartott bölcsőde,   * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 
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mini bölcsőde a szolgáltatói nyilvántar-

tásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 

15%-áig az ellátási területén kívül lakó-

hellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermek ellátását is, 

feltéve, hogy az ellátási területén lakó-

hellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei 

ellátást igénylő és arra jogosult gyermek 

ellátását biztosítani tudja. 

§ (5a) 

 

73.  Ha az intézménye ellátási területe a 

fenntartó önkormányzat illetékességi te-

rületét meghaladja, – eltérő megállapo-

dás hiányában – az ellátást valamennyi 

jogosult számára azonos feltételek sze-

rint kell biztosítani. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (6) 

 

74.  Intézménnyel nem rendelkező önkor-

mányzat kérésére az ellátást nem tagad-

hatja meg, ha e törvény hatálybalépése-

kor vagy külön megállapodásuk alapján 

már biztosított ellátást. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 94. 

§ (7) 

 

75.  Személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátásokat, különösen 

a bölcsőde, mini bölcsőde a gyermekek 

átmeneti otthona, a családok átmeneti 

otthona és a gyermekjóléti központ mű-

ködtetését társulás útján is biztosíthatja. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

94/A. § 

 

76.  Személyes gondoskodást nyújtó gyer-

mekjóléti alapellátást más szervvel, sze-

méllyel kötött ellátási szerződés útján, 

illetve társulásban is biztosíthatja. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 96. 

§ (1) 
 

77.  Gyermekjóléti intézmények ellátási terü-

letének meghatározásánál tekintettel kell 

lenni arra is, hogy az intézmény és az el-

látottak lakóhelye közötti távolság lehető-

leg ne haladja meg az ötven km-t. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 96. 

§ (2) 

 

78.  Többcélú intézmény akkor létesíthető, ha 

a létesítés és működés anyagi, személyi 

és tárgyi feltételei valamennyi feladat el-

látásához külön-külön biztosítva vannak. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 96. 

§ (3) 

 

79.  Egyes körülhatárolható és elkülöníthető  * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 97. 
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feladatok ellátását állami fenntartóval, 

egyházi fenntartóval és nem állami fenn-

tartóval kötött ellátási szerződés útján is 

biztosíthatja. 

§ (1) 

 

80.  Ha az ellátási szerződés alapján a feladat 

ellátásában vallási vagy világnézeti elkö-

telezettségű nem állami szerv működik 

közre, a megállapodás megkötése nem 

mentesíti a feladatellátási kötelezettség 

alól azon gyermek tekintetében, akinek 

szülője nem kívánja a nem állami szerv 

szolgáltatását igénybe venni. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 97. 

§ (2) 

 

81.  Ellátási szerződés tartalmát a felek sza-

badon állapítják meg azzal, hogy a szer-

ződés az Szt. 121. §-ában meghatározot-

takon túl tartalmazza 

a) azt az időszakot, amelyre a szerződést 

kötötték, amely időszak a bentlakásos 

gyermekintézmény esetén nem lehet ke-

vesebb 5 évnél, 

b) a szolgáltatást végző nem állami szerv 

nyilatkozatát a nyilvántartási kötelezett-

ség, az adatkezelés és az adatvédelem 

szabályainak ismeretére és betartására. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 97. 

§ (3) 

 

82.  Ellátási szerződés létrejöttét a helyben 

szokásos módon közzé kell tenni. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 97. 

§ (4) 

83.  Ellátási szerződés megkötésének, a szer-

ződés módosításának, illetve megszünte-

tésének jogát nem ruházhatja át. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 97. 

§ (5) 

 

84.  Rendeletben szabályozza a hatáskörébe 

tartozó ellátásoknál az igazolás és a nyi-

latkozat tartalmát, benyújtásának részle-

tes szabályait, az elbírálás részletes 

szempontjait és a jövedelemszámításnál 

irányadó időszakot. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

131. § (1) 

 

85.  Rendeletben meghatározott adatokat kö-

teles szolgáltatni az ellátást nyújtó intéz-

mény és személy. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

137. § (1) 

 

86.  Ha a gyermekétkeztetést a települési ön-

kormányzat biztosítja, úgy az intézményi 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv.  

151. § (2f) 
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térítési díjat a települési önkormányzat 

állapítja meg. 

87.  Gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás 

útján biztosítja, az intézményi térítési díj 

megállapítása érdekében az étkeztetést 

biztosító szolgáltató köteles elkülönítet-

ten kimutatni a gyermekétkeztetéssel ösz-

szefüggésben felmerülő nyersanyagkölt-

séget. 

      1997. évi XXXI. tv.  

151. § (3a) 

88.  Ha az étkeztetési feladatot települési ön-

kormányzat látja el, a (4) bekezdés al-

kalmazásában intézményvezető alatt a 

települési önkormányzat azon intézmé-

nyének vezetőjét kell érteni, amely a 

gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a köte-

lezett a személyi térítési díjat vitatja, il-

letve annak csökkentését vagy elengedé-

sét kéri, a személyi térítési díj összegéről 

történő értesítés kézhezvételétől számított 

nyolc napon belül a települési önkor-

mányzathoz fordulhat. Ha a települési 

önkormányzat intézmény közreműködése 

nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, a 

személyi térítési díj megállapítására, an-

nak vitatására, csökkentésére és elenge-

désére vonatkozó szabályokat rendeleté-

ben állapítja meg. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

151. § (4a) 

 

89.  Gyermekétkeztetés során kedvezményt 

állapíthat meg. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

151. § (9) 

90.  Gyermekjóléti szolgáltatás és családsegí-

tés 2016. január 1-jétől kizárólag egy 

szolgáltató keretében működtethető. 

 * * * *  1997. évi XXXI. tv. 

174. § (4) 

 

91.  Gyermekek napközbeni ellátása 2017. 

január 1-jétől kizárólag bölcsőde, mini 

bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet 

és alternatív napközbeni ellátás keretében 

biztosítható. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

175. § (1) 

92.  2020. december 31-éig kell eleget tennie 

az egyes szociális, gyermekvédelmi, csa-

ládtámogatási tárgyú és egyéb kapcsoló-

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

175. § (5) 
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dó törvények módosításáról szóló 2015. 

évi CCXXIII. törvénnyel megállapított 

94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezett-

ségének. 

93.  Az a települési önkormányzat vagy társu-

lás, amelynek a gyermekek napközbeni 

ellátására tekintettel a 2019. december 

31-én hatályos 145/A. § alapján 2020. 

január 1-jén megtérítési kötelezettsége áll 

fenn, 2020. január 1-jétől mentesül a még 

fennmaradó megtérítési kötelezettségé-

nek teljesítése alól. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

188. § 

 

94.  Helyzetelemzés elkészítése során fel-

használja a fővárosi és megyei kormány-

hivatalok, a település, a többcélú kistér-

ségi társulás, a megye, illetve szükség 

szerint a Központi Statisztikai Hivatal 

rendelkezésére álló nyilvántartások hát-

rányos helyzetű társadalmi csoportokra 

vonatkozó aktuális anonimizált adatait. 

 * * * * * 321/2011. (XII. 27.) 

Korm. rend. 1.§ (3) 

95.  Helyi esélyegyenlőségi programjának el-

készítéséhez ingyenesen igénybe veheti a 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

(a továbbiakban: TEF) által működtetett 

esélyegyenlőségi mentori hálózat szakér-

tőjének segítségét. A mentorok a TEF al-

kalmazásában állnak, a települési önkor-

mányzatok a mentorok közreműködésére 

vonatkozó igényüket a TEF felé írásban 

jelentik be 

  * * * * 321/2011. (XII. 27.) 

Korm. rend. 2.§ (3) 

96.  Helyben szokásos módon közzéteszi az 

általa elfogadott helyi esélyegyenlőségi 

programot, valamint soron kívül megkül-

di a TEF számára, mely azt honlapján 

közzéteszi. 

  * * * * 321/2011. (XII. 27.) 

Korm. rend. 3. §  

97.  Felülvizsgálja a helyi esélyegyenlőségi 

programot. 

  * * * * 321/2011. (XII. 27.) 

Korm. rend. 6. § (1) 

98.  Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a 

települési önkormányzat 

a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi 

programot, vagy 

  * * * * 321/2011. (XII. 27.) 

Korm. rend. 6. § (3) 
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b) új helyi esélyegyenlőségi programot 

fogad el. 

99.  Gyermekjóléti intézményi térítési díjat 

szolgáltatónként, intézményenként, te-

lephellyel rendelkező szolgáltató, intéz-

mény esetén – ha ott ellátás nyújtására is 

sor kerül – székhelyenként, valamint te-

lephelyenként külön-külön is meghatá-

rozhatja. 

 * * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 2. § (5) 

 

100.  Ha az (1) bekezdés szerinti intézmény 

ellátási területe több települési (fővárosi 

kerületi) önkormányzat működési terüle-

tére terjed ki, az intézmény fenntartója 

az intézményi térítési díjról értesíti a 

megyei, fővárosi önkormányzat főjegy-

zőjét, aki gondoskodik a lakosság, vala-

mint az érintett önkormányzatok tájé-

koztatásáról. 

 * * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 3. § (2) 

 

101.  Intézményi térítési díjat és a személyi té-

rítési díjat – a bölcsőde és a családi nap-

közi alapellátáson túli szolgáltatásai kivé-

telével - 

a) házi gyermekfelügyelet esetében gon-

dozási órára, 

b) az a) pontban nem említett napközbeni 

ellátások esetében ellátási napra, 

c) az átmeneti gondozás és az utógondo-

zói ellátás esetében ellátási napra és hó-

napra 

vetítve kell megállapítania. 

 * * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 5. § (1) 

 

102.  Ha fenntartóként eltérően nem rendelke-

zik, a személyi térítési díjat 

a) gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy 

havi időtartamra előre, 

b) a gyermekek napközbeni ellátásának 

igénybevétele esetén legfeljebb egy havi 

időtartamra előre, 

c) az átmeneti gondozást nyújtó intéz-

mény, valamint az utógondozói ellátás 

igénybevétele esetén havonta utólag 

kell megfizetni. 

 * * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 7. § (1) 

 

103.  Bölcsőde, mini bölcsőde esetében a  * * * * * 328/2011. (XII. 29.) 
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gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés sze-

rinti gondozására számított intézményi 

térítési díj az élelmezés nyersanyagkölt-

ségével csökkentett szolgáltatási önkölt-

ség és a normatív állami hozzájárulás 

összegének különbözete. Az élelmezés 

nyersanyagköltségének meghatározása-

kor az általános forgalmi adóval növelt 

összeget kell figyelembe vennie. 

Korm. rend. 9. § (1)    

 

104.  Ha a bölcsődében, mini bölcsődében a 

gondozásért külön nem kívánnak szemé-

lyi térítési díjat megállapítani, az intéz-

ményi térítési díj összegét nullában kell 

meghatározni és írásban dokumentálni. 

 * * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 9. § (2) 

 

105.  Családi napközi és a családi gyermekfe-

lügyelet intézményi térítési díja nem ha-

ladhatja meg az egy ellátottra jutó szol-

gáltatási önköltség és a tárgyévi normatív 

állami hozzájárulás különbségének az 

egy napra jutó összegét. 

 * * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 10. § (1) 

 

106.  Családi napközi és a családi gyermekfe-

lügyelet személyi térítési díját a 9. § (3) 

bekezdés szerint kell megállapítania. 

 * * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 10. § (2) 
 

107.  Házi gyermekfelügyelet keretében bizto-

sított személyes szolgáltatás intézményi 

térítési díja az ellátásra tervezett költsé-

gek alapján megállapított óradíj. 

 * * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 12. § (1) 

 

108.  Házi gyermekfelügyelet keretében vég-

zett tevékenységet a 3. melléklet szerinti 

gondozási naplóban kell dokumentálnia. 

  * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 12. § (3) 

 

109.  Szünidei gyermekétkeztetés keretében a 

gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek 

életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási 

helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti 

települési önkormányzat a déli meleg fő-

étkezés helyben történő elfogyasztásának 

megszervezéséről gondoskodik. Ha a 

helyben történő elfogyasztásra nincs le-

hetőség, így különösen erre alkalmas he-

lyiség hiánya esetén, a szünidei gyer-

mekétkeztetés az étel elvitelével vagy a 

  * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 13/A. § (1) 
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gyermek számára történő kiszállításával 

is biztosítható. 

110.  Szünidei gyermekétkeztetést a tanév 

rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási 

szünet, valamint az ezen időtartamra eső, 

a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és 

az óvoda zárva tartásának időtartama 

alatti munkanapokon szervezi meg. 

  * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 13/A (3) a) 

111.  Szünidei gyermekétkeztetést a tanév 

rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott nyári tanítási szünet idő-

tartama alatt legalább 43 munkanapon, 

valamint az ezen időtartamra eső, a böl-

csődei ellátást nyújtó intézmény és az 

óvoda zárva tartásának időtartama alatti 

munkanapokon szervezi meg. 

  * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 13/A (3) a) 

112.  Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcso-

lódóan szabadidős programot biztosíthat 

a gyermekek számára, különösen a nyári 

szünet időtartama alatt. 

  * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 13/A (5) 

113.  Átmeneti gondozás esetén a havi intéz-

ményi térítési díj – az adott hónap naptá-

ri napjainak számától függetlenül – a 

napi intézményi térítési díj harmincszo-

rosa. 

  * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 14. § (2) 

 

114.  Utógondozói ellátás esetén az intézmé-

nyi térítési díj nem haladhatja meg az 

egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség 

és a tárgyévi normatív állami hozzájáru-

lás különbözetének az egy napra jutó 

összegét. 

  * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 15. § (1) 

 

115.  Utógondozói ellátás esetén a havi intéz-

ményi térítési díj – az adott hónap naptá-

ri napjainak számától függetlenül – a 

napi intézményi térítési díj harmincszo-

rosa. 

  * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 15. § (2) 

 

116.  Vizsgálja működtetőként befogadó szü-

lőnek jelentkező személy feladatellátásra 

való alkalmasságát, körülményeit. 

  * * * * 513/2013. (XII. 29.) 

Korm. rend. 2. § , 6. §, 

22. § 
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117.  Biztosítja működtetőként befogadó szülő 

továbbképzését. 

  * * * * 513/2013. (XII. 29.) 

Korm. rend. 3. § 

118.  Folyósítja működtetőként befogadó szü-

lőnek a tárgyhónapra esedékes nevelési 

díjat és külön ellátmányt. 

  * * * * 513/2013. (XII. 29.) 

Korm. rend. 4. § (1) 

 

119.  Segítséget nyújt működtetőként befogadó 

szülőnek szükség esetén a nevelési díjjal, 

a külön ellátmánnyal és a családi pótlék-

kal való gazdálkodáshoz. 

  * * * * 513/2013. (XII. 29.) 

Korm. rend. 4. § (3) 

 

120.  Megállapodhat működtetőként befogadó 

szülővel nem rendszeres, indokolt és iga-

zolt költségei megtérítésében. 

  * * * * 513/2013. (XII. 29.) 

Korm. rend. 4. § (4) 

 

121.  Tájékoztatja működtetőként a nevelőszü-

lőt az elhelyezett gyermekkel kapcsolat-

ban rendelkezésére álló adatokról, gon-

doskodik további információk, adatok 

beszerzéséről. 

  * * * * 513/2013. (XII. 29.) 

Korm. rend. 13. § 
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1.  Egyenlő bánásmód követelményét jog-

viszonyaik létesítése során, jogviszonya-

ikban, eljárásaik és intézkedéseik során 

kötelesek megtartani. 

* * * * * * 2003. évi CXXV. tv. 4. 

§ b) 

2.  
Eljárása során az Egyenlő Bánásmód 

Hatóság azon polgármesteri hivatalának 

a székhelyére idézi, amelynek székhe-

lyén a kérelmező lakcímmel rendelke-

zik. Ha a körülmények nem alkalmasak 

annak a polgármesteri hivatalának szék-

helyén kell a tárgyalást megtartani, 

amely a tárgyalás megtartásához szük-

séges feltételeket biztosítani tudja. 

* * * * * * 2003. évi CXXV. tv. 

16. § 

3.  Helyi esélyegyenlőségi programot fogad 

el ötévente öt évre. 

  *  * * 2003. évi CXXV. tv. 

31. § 

4.  Helyi esélyegyenlőségi programja e tör-   * * * * 2003. évi CXXV. tv. 
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vény rendelkezéseinek megfelelő és ha-

tályos, csak akkor részesülhet az állam-

háztartás alrendszereiből, az európai 

uniós forrásokból, illetve a nemzetközi 

megállapodás alapján finanszírozott 

egyéb programokból származó, egyedi 

döntés alapján nyújtott, pályázati úton 

odaítélt támogatásban. 

31. § 

5.  Jóvátételi munkát biztosíthat fenntartó-

ként intézményénél az elkövető részére. 

  * * * * 2012. évi C. tv. 67. § 

(3) 

6.  A gyámhatóság, ha több ügyfélnek kel-

lene más helységből a székhelyre utaz-

nia – a gyermek vagy a gondnokság alatt 

álló személy érdekében – tárgyalását az 

ügyfél lakóhelyéhez legközelebb lévő 

települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalának hivatalos helyiségeben tart-

hatja. 

  * * * * 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rend. 13. § (2) 

7.  Erzsébet-utalvány jogosultak részére tör-

ténő közvetlen kézbesítéséről harmadik 

féllel kötött megállapodás alapján is 

gondoskodhat. 

  * * * * 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rend. 68. § (7) 

 

8.  Gyermekjóléti és gyermekvédelmi fela-

datok ellátásáról a Gyvt. 96. §-ának (6) 

bekezdésében meghatározott, a települé-

si önkormányzat és a megyei kirendelt-

ség által a készítendő átfogó értékelés 

tartalmi követelményeit a 10. számú 

melléklet tartalmazza. 

  * * * * 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rend. 170/A. § 

9.  Felkéri támogató szolgáltatás és közös-

ségi alapellátások működési támogatásá-

ra pályázati bizottság egy tagját utcai 

szociális munka esetén. 

 *     191/2008. (VII. 30.) 

Korm. rend. 6. § (3) g) 

10.  Helyi esélyegyenlőségi programja hely-

zetelemzésből és intézkedési tervből áll. 

  * * * * 321/2011. (XII. 27.) 

Korm. rend. 1. § (1) 

11.  Fenntartóként az engedélyes bejegyzése, 

az adatmódosítás és az engedélyes törlé-

se iránti kérelmet a miniszter által jóvá-

hagyott, és az Országos Nyugdíjbiztosí-

tási Főigazgatóság honlapján elérhető 

elektronikus űrlapon nyújthatja be. 

 * * * * * 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rend. 15. § (1) 
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12.  Fenntartóként köteles kérelmezni az 

adatmódosítást, ha a szolgáltatói nyil-

vántartásba bejegyzett adatok megvál-

toznak. 

* * * * * * 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rend. 27. §, 28. § 

 

13.  Kiszabott bírságot a határozat jogerőre 

emelkedését követő harminc napon belül 

kell megfizetni. 

* * * * * * 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rend. 43. § (1) 

14.  Ellátottaknak és más személyeknek a 

szolgáltatást korábban bejegyzés hiá-

nyában megszervező személlyel vagy 

szervezettel szemben fennálló követelé-

seiért nem felel. 

* * * * * * 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rend. 47. § (3) 

15.  Megtett intézkedésekről tájékoztatja a 

működést engedélyező szervet. 

* * * * * * 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rend. 47. § (4) 

16.  Szolgáltatói nyilvántartásban ellátási te-

rület 2014. december 31-ét követően is 

szerepeltethető kistérségként, ha 2014. 

december 31-én már ekként van beje-

gyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. Ha 

az ellátási terület módosítására 2014. 

december 31-ét követően sor kerül, az a 

továbbiakban nem jelölhető meg kistér-

ségként. 

 * * * * * 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rend. 50. § (2) 

 

17.  Fenntartóként 2015. október 2-áig köte-

les kérelmezni a 2015. augusztus 31-én 

működő krízisközpontjának, félutas há-

zának és titkos menedékházának a be-

jegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. 

 * * * * * 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rend. 50/B. § (2) 
 

18.  Ha a fenntartó helyi önkormányzat vagy 

azok társulása és a befogadásról szóló 

szakhatósági állásfoglalás, előzetes 

szakhatósági állásfoglalás nem tartal-

mazza a személyi gondozásban ellátott 

személyek befogadott számát, a műkö-

dést engedélyező szerv a személyi gon-

dozásban ellátott személyek befogadott 

számaként - 2017. január 31-éig, 2017. 

január 1-jei hatállyal - hivatalból a teljes 

befogadott ellátotti létszámot jegyzi be. 

  * * * * 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rend. 50/B. § (3) 

 

19.  Szociális, gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi igénybevevői nyilvántartásokba 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 2. § (1) 
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történő adatszolgáltatást a nyilvántartás-

ok informatikai rendszerében kell teljesí-

tenie. 

 

20.  Fenntartóként felel a szociális, gyermek-

jóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 

nyilvántartásokba történő adatszolgálta-

tásért. 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 2. § (2) 

 

21.  Fenntartókén az adatszolgáltatás teljesí-

tésére a Magyar Államkincstár honlap-

ján közzétett formanyomtatványon - 

ügyfélkapu belépési jogosultsággal ren-

delkező személyt jelöl ki (e-képviselő). 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 2. § (3) 
 

 

22.  Fenntartóként elektronikus úton küldi 

meg az e-képviselőt kijelölő okiratot az 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgató-

ság Központ részére. 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 2. § (4) 
 

23.  Fenntartóként köteles az Országos Nyug-

díjbiztosítási Főigazgatóság Központnak 

bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántar-

tásba vett adatai megváltoztak vagy meg-

bízása megszűnt. 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 2. § (4) 

 

24.  Országos jelentési rendszerbe évente 

kétszer, 

a) bölcsődei ellátás esetén évente két-

szer, április 30-áig és szeptember 30-áig, 

b) nevelőszülői ellátás esetén havonta, a 

jelentési időpontot követő öt napon be-

lül, 

c) az a) és b) pontokban nem említett 

szolgáltatások esetén évente kétszer, ja-

nuár 31-éig és július 31-éig 

be kell jelenteni az 1. melléklet szerinti 

adatokat. 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 12. § (1) 

25.  Az országos jelentési rendszerbe bölcső-

dei ellátás esetén 

a) minden év március 15-éig be kell je-

lenteni a nyári zárva tartás várható ide-

jét, és 

b) a fenntartói döntés meghozatalát kö-

vető munkanap 24 óráig be kell jelenteni 

a fenntartó által egyéb ok miatt elrendelt 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 12. § (4)  

megállapította: 

612/2020. (XII.18.) 

Korm. rend. 9. § 
hatályba lép: 2021. január 1. 
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részleges vagy teljes zárva tartást, to-

vábbá, ha a zárva tartásra hatósági in-

tézkedés miatt van szükség, a hatósági 

határozat iktatószámát, a hatósági hatá-

rozatban elrendelt hatósági intézkedés 

típusát, időtartamát, az intézkedéssel 

érintett ellátotti létszámot, valamint a 

bölcsődei ellátás nyújtásában beállt 

egyéb változásokat. 

26.  Ha az országos jelentési rendszerben hi-

bás vagy hiányos adatot észlel, köteles 

arról soron kívül - a jelentéssel meg-

egyező módon - értesíteni az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Köz-

pontot. 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 13. § (1) 

 

27.  Helyi esélyegyenlőségi program hely-

zetelemzését a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól 

és az esélyegyenlőségi mentorokról szó-

ló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. 

§ (2) bekezdésében előírt célcsoportokra 

és esélyegyenlőségi területekre vonatko-

zó, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 

szerinti adatok felhasználásával készíti 

el az 1. mellékletben meghatározott, 

egységesen rendelkezésre álló, valamint 

a helyi szinten rendelkezésre álló statisz-

tikai mutatók, anonimizált adatok alapul 

vételével. 

  * * * * 2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rend. 1. § (1) 
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