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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-
a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat rendeletet alkot a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról. A 
rendeletben szabályozni kell: 

- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 
- az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem 

benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 
- az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható 

ellátásokat, 
- az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 
- a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, 

módjait. 
 
Mindezek alapján alkotta meg a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/1998. 
(V. 1.) Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Gyer.). 
 
A Gyer.-ben nevesítésre kerültek a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladat ellátásában, 
továbbá a gyermekétkeztetésben résztvevő intézmények. 
 
2011. évben is jelentős szervezeti változások történtek a gyermekvédelmi szakellátást és a 
közoktatási feladatokat biztosító intézményi körben. 
A gyermekvédelmi területet érintően a szakellátásból több külső férőhely kivonásra 
került, illetve újak integrálódnak a Megyei Gyermekvédelmi Központ szervezetéhez. 
Emellett egyes lakásotthonok szakmai önállósága megszűnt és az ellátás gyermekotthoni 
formában szerveződött újra. 
2011. első félévében ezen strukturális változások átvezetése döntő részben megtörtént az 
egységek működési engedélyeiben is. 
 
A közoktatási feladatokat – ezzel együtt a gyermekétkeztetési feladatokat – érintően a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett intézmények felsorolásával szükséges 
kiegészíteni önkormányzati rendeletünket. 
A Gyer.-ben emellett néhány rendelkezés pontosítására is javaslatot teszek. 
(A rendelet-tervezetben dőlt betűvel kerültek jelölésre a javasolt módosítások.) 
 
Fentiek alapján indítványozom a Tisztelt Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és 
a csatolt rendelet-tervezet szerint a Gyer. módosítását. 
 
Salgótarján, 2011. július 11. 
 
 

Becsó Zsolt 



 2 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

..../2011. (VIII.……..) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

 
a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 

szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet módosításáról 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V. 
1.) Kgy. rendeletét (továbbiakban: Gyer.) a következők szerint módosítja: 

1. § 

1) A Gyer. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) otthont nyújtó ellátások: 

aa) Megyei Gyermekvédelmi Központ (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) nevelőszülői 
hálózata (az aktuális lakcímet a működési engedély tartalmazza) 

 
ab) Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermekotthonai 

- „Margaréta” Gyermekotthon 2656 Szátok, Kossuth út 106-108. 
- „Biztos Kiút” Gyermekotthon 

• „Napraforgó” Csoport 
• „Nefelejcs” Lakásotthon 

 
3162 Ságújfalu, Kossuth út 16. 
3142 Mátraszele, Gáborvölgy út 31. 

- „Fészek” Gyermekotthon 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
- Százszorszép Gyermekotthon 2656 Szátok, Kossuth út 70. 

• „Ipolyparti Fészek” 
Lakásotthon 

 
2660 Balassagyarmat, Munkás út 2. 

- „Háromszínvirág” Gyermekotthon 
• -„Ábel” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Csokonai út 7. 
• -„Szivárvány” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Határ út 7. 
• -„Vadvirág” Lakásotthon 3073 Tar, Szondi Gy. út 140. 

  
ac) Külső férőhelyek (A címeket a működési engedélyek tartalmazzák.) 
 
ad) Reménysugár Otthon (2660 Balassagyarmat, Szontágh P. út 44.) 

ae) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
(3060 Pásztó, Fő út 138.)” 

 
(2) A Gyer. 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Gyvt. 57. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feladatokat a Megyei Gyermekvédelmi 
Központ nevelőszülői hálózata, a „Margaréta” Gyermekotthon, a Százszorszép Gyermekotthon 
„Ipolyparti Fészek” Lakásotthon, a „Biztos Kiút” Gyermekotthon „Nefelejcs” Lakásotthon és 
a „Háromszínvirág” Gyermekotthon, illetve a Reménysugár Otthon gyermekotthoni és 
„anyaotthoni” egysége is elláthatja, míg a Gyvt. 57. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt 
feladatokat a Reménysugár Otthon látja el.” 

 
2. § 

A Gyer. 3. § (3) bekezdése a következők szerint módosul: 
„(3) Gyermekek napközbeni ellátását (gyermekétkeztetést) biztosító intézmények: 

a) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
(Pásztó), 

b) Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján), 
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c) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó), 
d) Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye), 
e) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény), 
f) Madách Imre Kollégium (Balassagyarmat), 
g) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (Balassagyarmat), 
h) Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola (Balassagyarmat)” 

3. § 

A Gyer. 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja a következők szerint módosul: 
 

„ a) A Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózata, valamint gyermek- és 
lakásotthonai (kivéve a Fészek Gyermekotthon) biztosítják az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, a különleges szükségletűnek 
minősített ellátottak részére – kivéve a „Fészek”- és a „Biztos Kiút” Gyermekotthon 
Napraforgó Csoport – a különleges ellátást. A Megyei Gyermekvédelmi Központ 
„Biztos Kiút” Gyermekotthonának Napraforgó Csoport biztosítja az átmeneti, vagy 
tartós nevelésbe vett súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve 
pszichoaktív szerekkel küzdő 12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – 
betöltött fiúgyermek számára a speciális ellátást. 

b) A Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózata, valamint gyermek-és 
lakásotthonai (kivéve a „Fészek” Gyermekotthon és a „Biztos Kiút Gyermekotthon 
Napraforgó Csoport) utógondozói ellátást biztosítanak a fiatal felnőttek számára.” 

4. § 

Jelen rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 

 
Cered, 2011. augusztus 18. 
 
 
 
  Becsó Zsolt             dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat      Nógrád megyei főjegyző 
       Közgyűlésének elnöke 
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Melléklet az 53-59/2011. ikt. számú előterjesztéshez 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
mely ismerteti a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 

szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 2011. augusztusi módosításának 
várható következményeit 

 
A vizsgált kritériumok A vizsgálat eredménye 

A tervezett jogszabály társadalmi hatása A jogszabály a Nógrád Megye Önkormányzata 
által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást és 
gyermekétkeztetést is biztosító 
intézményekben ellátottak, a szolgáltatásokat 
egyéb módon igénybe vevők, és az 
intézményben foglalkoztatottak számára állapít 
meg szabályokat, ugyanakkor lehetővé teszi, 
hogy az önkormányzat gyermekvédelmi 
intézményrendszerét, azok feladatkörét, a 
gyermekétkeztetésben közreműködő 
szervezeteket, a fenntartói hatásköröket 
részletekbe menően – az Interneten keresztül – 
az érintettek és az érdeklődők megismerhessék. 

 
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatása A tervezett jogszabálynak értékelhető 

gazdasági, költségvetési hatása nincs. 
A tervezett jogszabály környezeti következményei A tervezett jogszabálynak értékelhető 

környezeti következménye nincs. 
A tervezett jogszabály egészségi következményei A tervezett jogszabály tárgyából eredően 

nincsenek. 
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket 
befolyásoló hatásai 

A tervezett jogszabály egyes pontjai 
pontosításokat tartalmaznak, ezáltal a 
gyermekvédelmi szakterületen egyszerűbbé, 
egyértelművé válik a jogszabály alkalmazása. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a 
jogalkotás elmaradásának várható következményei 

Az új, illetve módosuló rendelkezések követik 
a Nógrád Megye Önkormányzata által 
fenntartott gyermekvédelmi ellátást és 
gyermekétkeztetést biztosító intézmények 
körének és szervezeteinek változásait, ezáltal a 
jogszabály alkalmazóinak ad egyértelmű 
utasításokat, információkat. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A felsorolt feltételek rendelkezésre állnak. 
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INDOKOLÁS 
a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 

szakellátások formáiról szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet módosításához 
 
 

Általános indokolás 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően a 
jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol a minél megalapozottabb döntés 
meghozatala érdekében, ezen törekvést a törvény kiterjeszti az önkormányzati rendeletek 
előkészítésére is.  

A gyermekvédelmi szakellátást és gyermekétkeztetést is biztosító intézményi körben 2011. 
évben jelentős változások történtek; továbbá az érintett intézmények menedzsmentje által kért 
pontosítások indokolják az önkormányzat rendeletének módosítását.  

 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményi struktúra 2011. évben bekövetkezett 
változásainak átvezetését, ezen belül a Megyei Gyermekvédelmi Központ szervezetén belüli 
változásokat tartalmazza a rendelkezés. 
 

2. §-hoz 
 

A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott – gyermekétkeztetést is biztosító – intézmények 
köre bővül a Balassagyarmat Város Önkormányzatától 2011. évben átvett három közoktatási 
intézménnyel. A (3) bekezdés első mondatában történő pontosításon túl, ezen intézmények 
felsorolását tartalmazza az új rendelkezés. 
 

3. §-hoz 
 

A Megyei Gyermekvédelmi Központ szervezetén belüli változás aktualizálását tartalmazza a 
rendelkezés. 
 

 
 


