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R E N D E L E T E  
a Gyermekj61Cti Szolgilat miikodbCr01 

Budapest-Csepel Onkormhyzata Kepviselo-testiilete a helyi onkormanyzatokrol szolo 
tobbszorosen modositott 1990. evi LXV. tv. 16.5. (1) bekezdeseben meghatkozott jogkijreben 
e l j h a  a gyermekek vedelmerol es a gybiigyi igazgathsrol szolo 1997. evi XXXI. tv. 29.5. 
(I), 94.5. (I), (2) Itovabbiakban: Gyvt.1 kapott felhatalmazhs alapjh a Gyermekjoleti Szolgtdat 

I 

miikodeserol a kovetkezo rendeletet alkotja: 

L FEJEZET 

A rendelet cClja 

1.8. Budapest-Csepel Onkormhyzata a gyermekjoleti szolgtdtaths, mint alapellaths 
miikodtetesevel j h d  hozza a gyermekek testi, ertelrni, erzelmi es erkolcsi fejlodesknek, 
joletknek, csaladban torteno nevelesenek elosegitesehez, a veszelyeztetettseg 
megeloz6sehez, a mhr kialakult veszelyeztetettseg megsziintetesehez, valamint a 
gyermek csaladbol tortkno kiemelesenek megelozesehez es csaladjaba tortkno 
visszailleszkedesenek segitesehez. 

A rendelet hatilya 

2 . .  A rendelet hatdya luterjed a XXI. keriiletben tartozkodo 

a.) magyar hllampolgiirsa@, az dlando tartozkodhsra jogosito szemelyi 
igazolvhyal rendelkezo bevandorolt 6s a magyar hatosagok dtal menehltkht 
elismert gyermekre, fiatal felndttre es sziileikre, valamint 

b.) nem magyar Allampolghrsa@ gyermekre, ha az intezkedes elmulaszthsa a 
gyermek veszelyeztetettseget, vagy elhhrithatatlan khrt idbne elo. 



3.9. (1) E rendelet alkalmazhaban a tobbszorosen modositott 49/1996.(XI.5.) Kt szamu 
rendelete 4.9-aban foglaltakat kel alkalmazni a (2) bekezdesben foglalt 
kiegeszitesekkel. 

(2) a,) gyermek: a Ptk. 12.9. (2) bekezdes szerinti lclskoni, vagyls aki a 18. eletevet 
meg nem toltotte be 

b.) fiatalkoni: az a szemely, alu szabhlyserth, vagy biincselekmeny 
elkovetesekor a 14. eletevet betoltotte, de a 18. eletevet meg nem 

c.) fiatal felnott: az a nagykoni szemely, alu a 24. detevet meg nem toltotte be 
d.) a gyermek hozzatartozoi: a ver szerinti es az orokbefogadb sziilok 

(a tovabbiakban snilok), a sziilo hhzasthrsa, a s d o  testvdre, a nagysziilo, a 
nagysziilo hhzasthrsa, a nagysdo testvere, a dedsziilo, a testver, a testver 
hhzasthrsa, a sajat gyermek 

e.) a gyermek kozeli hozzhtartozoi: a s d o ,  a sziilo hhzastha, a nagysziilo, a 
sajat gyermek 

E) gyermekjolet: a gyermek testi, ertelmi, erzelmi es erkolcsi fejlodbenek, 
szemelyi, vagyoni Q egyeb gyermelcl jogai henyesiilesenek biztositha 

g.) gyermeki jogok: a Gyvt-ben meghatirozott, a gyermekeket megdleto jogok 
osszessege 

h.) gyermekvedelmi gondoskodh: 
a.) szemelyes gondoskodh keretebe tartozo gyermekjoleti alapellathok 

(gyermekjoleti szolghlath, gyermekek napkozbeni ellatha, 
gyermekek atmeneti gondozha 

b.) a Gyvt. 15.9. (4) bekezdeseben szabhlyozott hato&@ intezkedesek 
i.) veszelyeztetettseg: olyan - magatarth, m u l a s h  vagy koriilmeny 

kovetkezteben lclalakult - hllapot, mely a gyermek testi, ertelmi, drzelmi vagy 
erkolcsi fejlodbet gatolja vagy megakadhlyozza 

j .) virandos anya szocihhs vhlsaghelyzete: olyan csaladi, kornyezeti, thrsadalmi 
helyzet, mely a virandos anyhra hatva kozvetleniil veszelyezteti a gyermek 
fejlodeset es egeszseges megsziileteset 

k.) termeszetes azonosito adat: az erintett szemely csaladi es utoneve, lehykori 
csaladi es utoneve, neme, sziiletesi ideje es helye, anyja lehykori csaladi es 
utoneve, dlampolghrsaga, illetdleg menekult vagy bevhdorolt jogdlha, lako 
es tartozkodhi helye (tovabbiakban egyiitt: szemely azonosito adat) 

A gyermekj61Cti szolgiltatais iltalinos szabilyai Cs eljirisi rendelkezise 

4.9. A gyermekjoleti szolghlat tevekenysege s o r b  az 1997. evi XXXI. torvenyben es a 
149/1997.(IX. 10.) Korm. rendeletben meghathrozottak szerint koteles eljibmi. 

5.9. Az 1 .$-ban foglalt celok eleresekor a gyermek alapveto jogait es mindenekfelett dl6 
Qdekeit minden esetben figyelembe kell venni. 



6.9. A gyermekjoleti szolghlat tevekenysege so rb  egyiittmiikodlk a csaladdal es - kiilon 
jogszabhlyban meghatirozottak szerint - elosegiti a gyermek csaladban torteno 
nevelkedeskt. Ezt az ellatist a gyermek es csaladja helyzetehez, szuksegleteihez 
igazodoan kell nyhjtani. 

7.9. A gyermekjoleti szolghltatis alapellatis, igenybevetele hltalaban onkentes. A gyermek 
k sziiloje, vagy m b  torvenyes kepviseloje csak torvenyben meghatirozott esetekben 6s 
modon kotelezheto valarnely ellatb igenybevetelbe. 

8.9. A veszelyeztetettseg megelozeset, illetve megsziinteteset elsosorban az alapellatb 
kereteben kell megkiskelni. 

9.9. (1) A Gyvt. 1 1.5. (1-2) bekezdkeiben meghatkozott szerv, vagy szemely, illetoleg 
a gyermekjoleti szolghlat akkor kezdemenyezi a jegyzo, illetve a gyhmhivatal 
hathskorebe tartozo gyermekvedelrni (hatosagi) intezkedkt, ha az alapellatb 
nem vezet eredmenyre, vagy attol eredmeny nem virhato. 

(2) A gyermekvedelmi gondoskodb korebe tartozo intezkedesek kivhlasztbbhl 
figyelembe kell venni: 
a.) veszelyeztetettseg jellegkt, 
b.) a gyermek szemelyiseget, 
c.) a gyermek csaladi koriilmenyeit, 
d.) az intezkedesek virhato hatbait, 
e.) a kiskoninak sajat csaladi kornyezeteben torteno neveldsehez %6do 

jogat. 

10.9. (1) A sziilo akkor nem tekintheto egyiittmukodonek, ha megfelelo segitseg es 
figyelmeztetk ellenbe 
a.) nem teszi meg a gyermek hdekeben a sziikseges intezkedeseket 
b.) nem j h l  hozzh, vagy m b  modon akadhlyozza a gyermekjoleti, illetve m b  

szociihs, egeszsegiigyi vagy kozoktatbi ellath igenybevetelet. 

(2) Ha a sziilo a gyermek veszelyeztetettseget az alapellatbok onkentes 
igenybevetelevel megsziintetni nem tudja vagy nem akarja, de feltetelezheto, 
hogy segitseggel a gyermek a csaladban tarthato, a jegyzo a gyermeket 
vedelembe veszi. 

(3) Ezzel egyidejiileg a gyermek rkzhe  a gyermekjoleti szolghlat csaladgondozojat 
rendeli ki es sziikseg eseten a Gyvt-ben (68.9. (2) bekezdds) meghatiirozott 
magatarthi szabhlyokat irhat elo. 

(4) A kirendelt csaladgondozo a vkdelembe vetelkor a gyermekre vonatkozoan 
egyeni gondozbi - nevelesi tervet kckit, d s e g  eseten a tenileti 
gyermekvedelmi szakszolghlat segitsegevel. 



11.5. A gyermekjoleti szolghltatb sorh  keletkezett szemelyes adatok kezelesere, 
nyilvhtartbok vezetesere a szemelyes adatok vedelmerol es a kozhdekii adatok 
nyilvhossagkol szolo 1992. evi LXLII. tv. rendelkezeseit a Gyvt. 134.5- 142.5-aban 
meghathrozott elteresekkel kell alkalmazni. 

A gyermekj61Cti szolgailtatais feladatai 

12.5. A gyermekjoleti szolghlat - osszehangolva a vedonoi szolghlattal - szervezesi, 
I , szolghltatbi es gondozbi feladatokat vegez. 

13.5. A gyermekek testi, lelki egeszsegenek csaladban torteno nevelesenek elosegitbe 
erdekeben 

(1) tajekoztatb a gyermeki jogokrol, thogatbokrol, illetve az ezekhez valo 
hozzajutbhoz segitsegnylijtb, 

(2) csaladtervezesi pszichologiai, nevelesi, egeszsegugyl, szenvedelybetegsegek 
megelozbet celzo tanksadis, vagy annak megszervezese, 

(3) szociidis vhlsaghelyzetben lev0 vkandos anya thogatha, segitese, tanacsadb, 

(4) szabadidds programok szervezese, 

(5) hivatalos ugyek intezeseben segits6gnylijtb. 

14.5. A gyermek veszelyeztetettsegenek megelozbe erdekeben 

(1) eszlelo- es jelzorendszer miikodtetese, a nem hllami szervek maghszemelyek 
reszvetelenek elosegitese e rendszerben, 

(2) a veszelyeztetettseg okainak feltkba, javaslat keszitese ezek megoldbka, 

(3) az (1) bekezdesben, valamint a gyermekvedelemmel foglallcozo egyeb 
szervekkel, szemelyekkel, intezmknyekkel valo egyLittmiikodes megszervezese, 
tevekenysegiik osszehangolba, a veliik valo kapcsolattartb. 

15.5. A m k  kialakult veszelyeztetettseg megsziintetese erdekeben 

(1) csaladgondozb, a csalad miikodesi zavarainak ellensulyozbka, 

(2) csaladi konfliktusok megoldbhak elosegitese, hlonos teluntettel a vhlb, 
gyermekelhelyezes, kapcsolattartb kapcsh jelentkezo problem* eseteben, 



(3) egeszsegiigyi es szocihlis ellath, valamint hatoskgi beavatkozh 
kezdemhyezese, 

(4) javaslat keszitese a gyermek csaladjabol tortho luemelesere, leendo gondozhi 
helyere vagy annak megvhltoztatkara. 

16.9. A csaladbol luemelt gyermek visszahelyezese, visszailleszkedese erdekeben 
- egyiittmiikodve a teriileti gyermekvedelmi szakszolghltatht vegzo intezmennyel - 

(1) csaladgondozh biztositha a csalad gyermeknevelbi koriilmenyeinek 
megteremtbehez, javitishhoz, a sziilo - gyermek kapcsolat helyrehllithhhoz, 

(2) utogondozh biztositha az atmeneti vagy tartb neveles megsziintetese utan a 
gyermek csaladjaba torteno visszailleszkedeshez (1 4911 997.(IX. 10.) Korm. 
rend. 12 1.9. (3) a.) pontja alapjh). 

17.9. A 13- 16.9-okban foglaltakon hihienoen a gyermekjoleti szolgalat 

a.) folyamatosan figyelemmel kiseri a keriiletben d o  gyermekek szocihlis 
helyzetet, veszelyeztetettseget, 

b.) meghallgatja a gyermek panaszat, megteszi a sziikseges intezkedeseket annak 
orvoslha erdekeben, 

c.) elkesziti a jegyzo hltal vedelembe vett gyermek gondozhi- nevelesi tervet, 
d.) szervezi a helyettes szuloi hilozatot, 
e.) segiti a nevelesi- oktatiisi intezmeny gyermekvedelmi feladatainak ellathat, 
E) felkeresre kornyezettanulmhyt keszit, 
g.) az onkormanyzatnhl uj ellathi form& bevezeteset kezdemenyezi, 
h.) a teriiletei gyermekvedelmi szakszolgalat (GYIVI) felkeresenek megfeleloen 

vizsghlja es feltiirja az orokbe fogadni szhdekozok koriilmenyeit. 

18.9. A gyermekjoleti szolghlat tevekenysege sorh  a gyermek nevelesevel, oktatisaval, 
miivelodesevel, vedelmevel, egeszsegbgyi ellhthaval, stb. foglalkozo valamennyi illami, 
onkormanyzati es civil szervezettel, intezmennyel egyiittmiikodik, szerepet villal a 
kozijs tevekenyseg koordinhlhaban, a sziikseges informacios rendszer kiepiteseben, igy 

a.) az egeszsegugyi szolghltatht nylijtokkal (vedonoi szolghlat, hhziorvos, hhzi 
gyermekorvos), 

b.) kozoktathi intezmenyekkel (ovoda, iskola, nevelesi tanacsado), 
c.) rendorseggel, 
d.) iigyeszseggel, 
e.) birosaggal, 
E) a gyermek, illetve fiatal felnott partfogojaval, 
g.) teriileti gyermekvedelmi szakszolghlattal, 
h.) nevelosziilovel, gyermekotthonnal, 
i.) voroskereszttel, 
j.) thsadalmi szervezetekkel, egyhhzakkal, alapitvhyokkal. 



19 . .  Budapest-Csepel Onkormhyzata az elozoekben reszletezett gyermekjoleti 
szolghltathst, mint alapellathst biztositja a XXI. keriiletben a Csaladsegito Szolghlat 
intezrnenyen beliil oniillo szervezeti egysegkent miikodo Gyermekjoleti Szolghlat 
letrehozhsaval. 

Az intezmeny neve: Csepeli Csaladsegita es Gyermekjoleti Szolghlat. 
Az intezmeny szdkhelye: 12 1 1 Budapest, XXI. ker., Kiss Jhos  alt. u. 54. 

III FEJEZET 

Zairii rendelkezbek 

20.8. E rendelet 1998. mAjus 1. napjh lep hathlyba. 

~tmeneti  rendelkezksek 

21.8. A folyamatban lev0 iigyekben az e rendeletben foglaltakat kell alkalmauli. 

M6dosu16 rendeletek 

22.8. A 49/1996.(XI.5.) Kt s z h u  rendelet 58.A.g-a helyebe a kovetkezo lep: 

"Budapest-Csepel Onkormhyzata a gyermekjoleti szolghlat miikodeset a 
9/1998.(IV.21.) Kt szaimu rendelettel szabhlyozza. 

A rendelet 1998. miijus 1-in lip hatdyba. 

p o l g a r m e  ,/ 

---- 
ZairadCk: Kihirdetve: 1998. aprilis 21. napjdn 



I N D O K O L A S  

1.9. 

E szakasz fogalrnazza meg a gyermekjoleti szolghltatis nylijthsaval elerendo celokat. 

2.8. 

Felsorolja azt a kort, akik a gyermekjoleti szolghltathst igenybe vehetik. 

~rtelmezi azokat a fogalmakat, amelyek a rendelet gyakorlati a lka lmaz~  sorh felmeriilnek, 
mivel a 4911996.m. 5.) Kt s z h u  rendelet 4. 8-aban a fogalmak egy resze ertelmezesre keriilt, 
itt csak a fent emlitett rendelet kiegesziteserol van szb. 

Azokat az hltalanos eljhrisi szabhlyokat hathrozza meg, amelyeket a szolghltatist nylijtonak es 
az azt igenybevevonek figyelembe kell venni. 

11.8. 

Az adatkezeles hltalhos szabalyaira vonatkozik, a hatdyos jogszabdyok beemelesevel. 

A gyermekjoleti szolghltatis soran ellatando feladatokat sorolja, nem fontossagi sorrendbe 
dlitva. 



A Gyvt. 40. 9. (1) bekezdes felsorolja azokat a lehetosegeket, amelyeken beliil az 
onkormanyzat maga dont, hogy milyen formaban kivhja a szolgdtathst megvalositani. 

A rendeletet 1998. majus 1-en kivhja az onkormanyzat eletbe leptetni. 

A 49/1996.(XI.5.) Kt s z h u  rendelet 58. A. §-a nevesiti, hogy Budapest-Csepel 
Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a gyermekjoleti szolgdtathst rendeletben szabdyozza. 
Sziikseges az erre vonatkozo rendeletszhot atvezetni a fent emlitett rendeletbe. 


