
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól 

(Egységes szerkezetben hatályos 2020.. április 1. napjától) 
 

 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában, a 10. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 18. § (1)-(2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében, a 147. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. A gyermekek védelmének rendszere 
 

1. § A gyermekek védelmét Tata Város Önkormányzata a következő ellátások biztosításával 

valósítja meg: 
a) Természetbeni ellátások: 

aa) közlekedési támogatás, valamint 
ab) gyermekétkeztetés. 

b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások : 

ba) gyermekjóléti szolgáltatás, valamint 
bb) gyermekek napközbeni ellátása. 

 
 

2. Eljárási rendelkezések 
 

2. § A családban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól az ellátást 

igénylő szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) az erre a célra 
rendszeresített nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi adatokra 
vonatkozó bizonyítékokat, igazolásokat is átadni. 

 
 

3. Közlekedési támogatás 
 

3. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete közlekedési támogatást nyújt a Tata városában 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, vagy tatai általános vagy középiskolában 
tanuló diákok részére. 

 

(2) Közlekedési támogatásban az a tanulói jogviszonyban álló diák részesíthető, akinek 

családjában az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. 

 

(3) A támogatás összege megegyezik a helyi közösségi közlekedésben fizetendő tanuló havi 
bérlet árával. 
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A rendelet megalkotásának napja: 2017. február 22. 



(4) A közlekedési támogatás iránti kérelmet a kérelmező a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatalban terjesztheti elő. 

 

(5) A közlekedési támogatást a képviselő-testület mindenkori szociális ügyekkel foglalkozó 
bizottsága állapítja meg. 

 
 

4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások 

 

4. § (1) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat 
biztosítja a település lakóinak: 

a) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
b) Család- és Gyermekjóléti Központ, 

c) a gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsőde. 
 
(2) Az ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat 

a) az általa fenntartott intézmény közreműködésével, vagy 
b) az ellátási szerződés alapján nem önkormányzati fenntartású intézmény 

közreműködésével, vagy 
c) a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás útján 

biztosítja. 

 

5. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevétele a kérelmező kérelmére történik. 
 
(2) A kérelmező az ellátás igénybevételére irányuló kérelmét az intézmény vezetőjének 

nyújthatja be. 
 
(3) A kérelemről az intézményvezető dönt. 

 
(4) A gyermekek napközbeni ellátása a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott eseteken túl megszűnik: 

a) a kérelmező bejelentése alapján, vagy 
b) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével, vagy 

c) a jogosultsági feltételek megszűnésével, vagy 
d) a házirend súlyos és ismételt megszegése esetén. 

 

 
5. A térítési díjak 

 
6. § 1Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott óvodákban, gyermekjóléti 

alapellátást végző intézményben, a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az 

állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 
biztosított intézményi étkezésért fizetendő térítési díjat e rendelet 1. melléklete, a tankerületi 

központ által fenntartott Eötvös József Gimnázium és Kollégium tanulói számára biztosított 
étkeztetés intézményi térítési díját pedig e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

 

                                                 
1 Módosította: 17/2018. (VIII.22.) ÖR. 1. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 1-jétől. 



6. Záró rendelkezések 
 

7. § (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti: 
 

  1. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet, 

  2. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2002. (III.25.) önkormányzati rendelet, 

  3. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet, 

  4. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelet, 
  5. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet, 
  6. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2005. (I.15.) önkormányzati rendelet, 

  7. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 

  8. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet, 

  9. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet, 
10. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet, 
11. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet, 

12. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2008. (V.8.) önkormányzati rendelet, 

13. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet, 

14. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2009. (V.29.) önkormányzati rendelet, 
15. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2009. (VIII.13.) önkormányzati rendelet, 
16. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2010. (IV.1.) önkormányzati rendelet, 

17. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 

18. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2010. (VI.3.) önkormányzati rendelet. 

 

 
 

 
 
 Michl József dr. Kórósi Emőke 

 polgármester jegyző 



A 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete2,3 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési és 
gyermekjóléti alapellátást végző intézményeiben, továbbá a tankerületi központ, valamint az állami 

szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosított 
étkeztetés intézményi térítési díját a következőkben határozza meg: 

 
 

A B 

 térítési díj (Ft) 

1. Bölcsődéskorúak ellátása  

a) étkeztetés 415 

b) gondozás 1.180 

2. Óvodáskorúak ellátása 400 

3. Iskoláskorúak ellátása  

Ebéd:  

a) 7-10 éves korosztály 440 

b) 11-14 éves korosztály 450 

c) 15 év feletti korosztály 500 

Tízórai, uzsonna (napközi, kollégium)  

a) 7-10 éves korosztály 115 

b) 11-14 éves korosztály 120 

c) 15 év feletti korosztály 165 

Reggeli (kollégium)  

a) 7-10 éves korosztály 165 

b) 11-14 éves korosztály 180 

c) 15 év feletti korosztály napközi 195 

Vacsora (kollégium)  

a) 7-10 éves korosztály 250 

b) 11-14 éves korosztály 265 

c) 15 év feletti korosztály napközi 290 

 
 
 

                                                 
2 Módosította: 5/2019. (II.27.) ÖR. 1. §-a. Hatályos: 2019. április 1-jétől. 
3 Módosította:  3/2020.(II.27.) ÖR  1. §-a.  Hatályos: 2020. április 1-jétől. 



A 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete4 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tankerületi központ által fenntartott Eötvös József 

Gimnázium és Kollégium tanulói számára biztosított étkeztetés intézményi térítési díját a 
következőkben határozza meg: 
 
 

A B 

 térítési díj (Ft) 

1. Középiskola 15 év feletti korosztály  

a) ebéd 360 

b) tízórai, uzsonna 360 

2. Kollégium 15 év feletti korosztály  

a) reggeli 210 

b) vacsora 300 

 

                                                 
4 Beiktatta: 17/2018. (VIII.22.) ÖR. Hatályos: 2018. szeptember 1-jétől. 


