
 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, és az ezekhez kapcsolódó térítési 

díjakról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, és az ezekhez kapcsolódó térítési 
díjakról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §- a a következő (3)-
(4) bekezdésekkel egészül ki: 

„(3)  Makó Város Önkormányzata az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül az alábbi személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

 
a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek átmeneti gondozása. 

 
(4) Makó Város Önkormányzata fenntartásában lévő Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 
intézményvezetőjének hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátás az időszakos 
gyermekfelügyelet.” 

2. § 

A R. 3. §- a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek átmeneti gondozása térítésmentesen vehető igénybe.” 

3. § 

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást biztosító intézményvezetőnél kell 
benyújtani. A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek átmeneti gondozásának igénybevétele önkéntes 
alapon, az ellátást igénylő vagy a törvényes képviselője kérelmére, vagy az észlelő- jelzőrendszer 
tagjainak jelzése alapján történik az ellátást nyújtó intézmény telephelyén.” 

 

4. §  

A R. 4. §- a a következő (9)-(10) bekezdésekkel egészül ki: 

„(9) A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnik: 

a) a gyermek nagykorúságának betöltésével, vagy 
b) a gondozási idő eredményes lejártával, vagy 
c) az arra okot adó körülmény megszűnésével, vagy 
d)  egyéb gyermekvédelmi intézkedés elrendelésével. 



 

 
(10) A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott bölcsődei ellátás megszűnik abban az esetben 
amennyiben a szülő, a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, és az ellátás 
szünetelését nem kéri. A bölcsődei gondozás időtartamára a Gyvt. 42/A. §-ban foglaltak az irányadók.” 

 

5. § 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Farkas Éva Erzsébet s. k. 
polgármester 

dr. Bálint – Hankóczy Beatrix s. k. 
jegyző 

 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2017. október 25-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2017. október 26-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2017. október 26. 
 
                                                                   dr. Bálint-Hankóczy Beatrix  
                jegyző 
 


