
2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

A jogszabály mai napon (2018.06.20.) hatályos állapota. 

13. § (1)
2
 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok különösen: 

8.
3
 gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

8a.
4
 szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható 

meg; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1997. évi XXXI. törvény 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 

A jogszabály mai napon (2018.06.20.) hatályos állapota. 

III. Fejezet 

A gyermekek védelmének rendszere 

14. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. 

(2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

(3) A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

15. § (1)
93

 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b)
94

 a gyermekétkeztetés, 

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
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d) az otthonteremtési támogatás. 

e)
95

 

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása, 

d)
96

 Biztos Kezdet Gyerekház. 

(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b)
97

 az utógondozói ellátás, 

c)
98

 a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

IV. Fejezet 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

18. §
145

 (1)
146

 A jogosult gyermek számára 

a)
147

 a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, 

b)
148

 

állapít meg. 

(1a)
149

 A települési önkormányzat vagy a fenntartó az e törvényben meghatározott módon, 

természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést. 

(2)
150

 A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon 

és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást 

állapíthat meg. 

(3)
151

 E törvény szerint a gyámhatóság a gyermek gondozó szülőjének vagy más törvényes 

képviselőjének a gyermektartásdíjat megelőlegezi, a jogosult fiatal felnőttnek otthonteremtési 

támogatást állapít meg, és ezen pénzbeli ellátások folyósításáról rendelkezik. 

(4)
152

 Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását 

nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot95
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot96
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot97
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot98
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot146
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot147
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot148
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot149
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot150
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot151
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.296238#foot152


intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó 

társadalmi szervezet kezdeményezheti. 

 

Gyermekétkeztetés
181

 

21. §
182

 (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést 

kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek 

esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. 

hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére 

a)
183

 a bölcsődében, mini bölcsődében, 

b) az óvodában, 

c) a nyári napközis otthonban, 

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, 

e) az általános iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen 

nem rendelkezik – a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 

intézményében [az a)–f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi 

gyermekétkeztetés], 

g)
184

 a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, 

valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) 

bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei 

gyermekétkeztetés). 

(2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e 

feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye 

szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. 

 

Intézményi gyermekétkeztetés
185

 

21/A. §
186

 (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi 

gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben 

a)
187

 a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az 

ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna 

formájában két kisétkezést, 
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b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai 

tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli 

meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést 

kell biztosítani. 

(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit 

nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 

a) a települési önkormányzat 

aa)
188

 az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá 

ab)
189

 a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és 

felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által 

fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben, 

b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben, 

c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben. 

(4) A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell 

a) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, 

és 

b) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora 

főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket. 

(5) A (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 

a) a szakosított szociális ellátást nyújtó és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az 

intézményben elhelyezett gyermekek részére, 

b) a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által 

fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére, 

c) az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója a b) pont alá nem tartozó bentlakásos 

nevelési-oktatási intézményben elhelyezett gyermekek részére. 

(6) A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben a köznevelési fenntartó által 

fenntartott nevelési-oktatási intézményben – a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló 

ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével – az (1) és a (4) bekezdés 

szerinti gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat 

köteles biztosítani az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelési-oktatási 

intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik. 
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Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
190

 

21/B. §
191

 (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 

a)
192

 a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 

részesülő gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették; 

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az 

Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha 

da) nevelésbe vették, vagy 

db) utógondozói ellátásban részesül. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 

kedvezményével kell biztosítani 

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes 

intézményi gyermekétkeztetésben; 
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c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes 

intézményi gyermekétkeztetésben. 

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell 

figyelembe venni 

a) a tizennyolc éven aluli, 

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt 

vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a 

nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő 

fiatal felnőttet. 

(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál – a kérelem 

benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az 

egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy 

házastársa által eltartott rokont. 

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti 

az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság 

megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek 

tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja 

szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló 

gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a 

családbafogadó gyámot is érteni kell. 

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak 

egy jogcímen vehető igénybe. 

(7) Ha a tanuló – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – 

tanulószerződése alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon 

étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetést nem veheti igénybe. 

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali 



rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem 

jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre. 

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali 

rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. 

 

Szünidei gyermekétkeztetés
193

 

21/C. §
194

 (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, 

törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja 

szerinti esetben 

a)
195

 a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő 

gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának 

időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon, 

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott 

tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének 

megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 

 

VI/C. Fejezet324 

Gyermekek napközbeni ellátása 

Általános rendelkezések
325

 

41. §
326

 (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali 

felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon 

gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a 

gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás 

folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, 
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képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás 

munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali 

képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem 

tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama 

lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni 

ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban 

részesülő gyermek is. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az 

olyan gyermek számára kell biztosítani, 

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően – 

a) a bölcsődei ellátás, 

b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és 

c) az alternatív napközbeni ellátás. 

 

Napközbeni gyermekfelügyelet
343

 

44/B. §
344

 (1) A napközbeni gyermekfelügyelet keretében – nem nevelési-oktatási céllal – a 

szolgáltatás nyújtója az életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít 

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek számára, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára, 

c) az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való 

részvételének idején kívül, 

d) a magántanuló számára, 

e) az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb 

foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben, és 

f) az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett 

egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek számára. 
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(2)
345

 A napközbeni gyermekfelügyelet keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek, 

valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek számára szükségleteikhez 

igazodó ellátást kell nyújtani. 

(3) A napközbeni gyermekfelügyelet megszervezhető 

a) a szolgáltatást nyújtó saját otthonában, 

b) a 44. § (2) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztató által biztosított helyiségben, 

c) más, e célra kialakított helyiségben, vagy 

d) a 44/C. § szerinti esetben a szülő, törvényes képviselő otthonában. 

(4)
346

 A napközbeni gyermekfelügyelet feladatait önálló szolgáltató vagy legalább három – 

egy szolgáltató székhelyeként, illetve telephelyeiként, egy vagy több épületben működő – 

napközbeni gyermekfelügyeletet magába foglaló hálózat biztosítja. Három vagy annál több 

napközbeni gyermekfelügyelet fenntartását hálózatba kell szervezni. A hálózatban biztosítani 

kell a szolgáltatást nyújtó személyek részére a folyamatos szakmai tanácsadást, valamint a 

gyermekek igényeihez rugalmasan igazodó szolgáltatások összehangolását. 

(5) Napközbeni gyermekfelügyelet keretében szolgáltatást az a nagykorú, 

cselekvőképességet érintő gondnokság, illetve támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem 

álló, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki 

a) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott feltételek teljesítése alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, és 

b) a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait 

meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamon eredményesen részt vett, 

feltéve, hogy nem áll fenn vele szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok. 

(6) Napközbeni gyermekfelügyelet keretében – a 44/C. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel 

– húszhetes korától annak a tanévnek a végéig gondozható 

a) a sajátos nevelési igényű gyermek, amelyben a tizenhatodik életévét betölti, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermek, amelyben a tizennegyedik életévét betölti. 

44/C. §
347

 (1) A szülő, törvényes képviselő otthonában akkor biztosítható a napközbeni 

gyermekfelügyelet, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben – 

betegsége vagy egyéb ok miatt – nem biztosítható, és a szülő, törvényes képviselő a gyermek 

napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani, így különösen amikor 

a) az egyedülálló szülő a gyermeknevelésben átmenetileg akadályozva van, 

b) többes ikrek születnek, valamint az ikergyermekek gondozásában és nevelésében a szülő 

segítségre szorul, 
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c) az egyedülálló szülő több műszakban dolgozik, és gyermekének felügyelete a kora 

reggeli vagy késő esti órákban nem biztosított, 

d) az egyik szülő megbetegszik, és emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, 

nevelésében, vagy 

e) az egyik szülő meghal. 

(2) Többes ikrek születésekor, valamint az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a 

napközbeni gyermekfelügyelet a szülő, törvényes képviselő otthonában a gyermek 

születésétől kezdve nyújtható. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás keretében 

a) a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozást, felügyeletet kell 

biztosítani, és 

b) segítséget kell nyújtani az iskolai tanulmányok folytatásához, ha a gyermek tanulmányait 

az Nktv. rendelkezései szerint sajátos nevelési igénye vagy súlyos betegsége miatt 

magántanulóként folytatja. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás a szolgáltatást nyújtó saját gyermeke számára nem 

biztosítható. 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉS 

IRÁNYÍTÁSA 

XIV. Fejezet 

A települési önkormányzat és az állam feladatai725 

A települési önkormányzat feladatai 

94. § (1)
729

 A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve 

a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 

önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és 

működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 

(2)
730

 A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint, a (2a)–(4) bekezdésben 

meghatározottak figyelembevételével biztosítja – a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével – a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, valamint, ha a (2a)–(4) 

bekezdés alapján nem köteles az ellátás biztosítására, szervezi és közvetíti a máshol igénybe 

vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
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(2a)
731

 Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati 

hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi 

önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 

szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési 

önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. Amennyiben a 

gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt 

székhelye kizárólag az e bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet. 

(3)
732

 Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek 

területén 

a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, 

b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek 

átmeneti otthonát, 

c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett 

családok átmeneti otthonát, 

d)
733

  

köteles működtetni. 

(3a)
734

 Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény 

jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év 

alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó 

települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) 

bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik 

formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. 

(4)
735

 A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei 

jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. A 

járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára 

terjed ki. 

(5)
736

 A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település 

lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy 

ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően. 

 

(5a)737 A települési önkormányzat által fenntartott 

a) bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25%-áig, 

b) mini bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 50%-áig 

az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek 
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hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra 

jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja. 

(6)
738

 Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét 

meghaladja, – eltérő megállapodás hiányában – az ellátást valamennyi jogosult számára 

azonos feltételek szerint kell biztosítani. E rendelkezést kell alkalmazni az ellátás 

megszüntetése esetén is. 

(7)
739

 Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező 

önkormányzat kérésére az ellátást nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy 

külön megállapodásuk alapján már biztosított ellátást. 

(8)
740

 

94/A. §
741

 A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona és a 

családok átmeneti otthona működtetését társulás útján is biztosíthatják. 
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