
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
15/2007. (VI. 27.) önkormányzati  

 
RENDELETE  

 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ának (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) 
kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szakellátások 
formáiról, valamint azok igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. RÉSZ 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A RENDELET CÉLJA 

 
1. § 

 
E rendelet célja, hogy a Gyvt.-ben a megyei önkormányzat feladataként megjelölt 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáit, 
igénybevételét és az utógondozói ellátásban fizetendő térítési díjat szabályozza 
annak érdekében, hogy a rászoruló gyermekek törvénybe foglalt jogai és érdekei 
érvényesüljenek, a szülők kötelezettségeiket teljesítsék, illetve megszűnjenek a 
gyermekeket veszélyeztető körülmények, megtörténjen a szülői gondoskodás 
hiányának pótlása és a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek 
társadalmi beilleszkedése. 
 

 
A RENDELET HATÁLYA 

 
2. § 

 
(1) A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe 

Tolna megyére terjed ki, de az intézmények a fenntartó engedélyével 
fogadhatnak más megyékből is – elsősorban a Dél-Dunántúli Régióból – 
ellátásra szoruló gyermekeket, illetve fiatal felnőtteket. 

 
(2) A befogadás engedélyezését a Közgyűlés az elnökére ruházza át. 
 
(3) A rendelet hatálya kiterjed Tolna megye területén tartózkodó magyar 

állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik 
- a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar 
hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. 

  
(4) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (3) bekezdésben meghatározott 

személyeken kívül Tolna megye területén tartózkodó nem magyar 
állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés 
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vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek 
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 

    
II. RÉSZ 

 
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 

 
3. § 

 
(1) A Tolna Megyei Önkormányzat a gyermekvédelmi személyes gondoskodást 

nyújtó szakellátás keretében biztosítja a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást, az otthont nyújtó ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az 
átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek számára, az utógondozói ellátást 
a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek számára, illetve az 
utógondozást. 

 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátást a mellékletben 

felsorolt intézményeken keresztül biztosítja.  
 
 

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
 

4. § 
 
(1) A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) 

intézményén belül három szakmai egység különül el:  
a) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó,  
b) a nevelőszülői hálózatot működtető és  
c) a gyermekotthonokat irányító  
szakmai egység. 

 
(2) Az Igazgatóság működési rendjét Szervezeti Működési Szabályzatában 

határozza meg. 
 
(3) A három szakmai egység szakmai programja alapján az Igazgatóság elkészíti 

szakmai programját, melyet átruházott hatáskörben a Közgyűlés Ifjúsági és Sport 
Bizottsága hagy jóvá. 

 
 

TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLTATÁS  
 

5. § 
 

(1) A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásról az Igazgatóságon belül külön 
szakmai egység gondoskodik (továbbiakban: szakszolgálat).   

 
(2) A szakszolgálat önálló szakmai programmal rendelkezik, melyet az Igazgatóság 

igazgatója hagy jóvá. 
(3) A szakszolgálat szakmai programja tartalmazza a Megyei Gyermekvédelmi 

Szakértői Bizottság feladatait. 
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(4) A szakszolgálat feladatai: 
a) ellátja a gondozási hely meghatározásával és megváltoztatásával 

kapcsolatos feladatokat, elhelyezési tervet készít, 
b) kijelöli az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátó nevelőszülőt és 

gyermekotthont, 
c) ellátja az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat, 
d) eleget tesz a Gyvt.-ben előírt nyilvántartási és tájékoztatási 

kötelezettségeinek, 
e) szakmai tanácsadást nyújt, 
f) segíti és ellenőrzi a gyámi tevékenységet, és jelzi az illetékes 

gyámhivatalnak, ha a gyám (a hivatásos gyám) jogkörének korlátozása, 
tisztségéből való felmentése vagy felfüggesztése indokolt, 

g) családgondozást, utógondozást végez, 
h) hivatásos gyámi jogkörben ellátja az egyes gyermek gyámságával 

kapcsolatos feladatokat,  
i) ellátja az eseti gondnoki jogkörben szükséges intézkedéseket, 
j) ügyeleti szolgálatot működtet, 
k) működteti a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot, melynek 

feladata a törvény szerinti esetekben és gyakorisággal a gyermekek 
komplex vizsgálata, a gyermekre vonatkozó szakvélemény elkészítése.  

 
 

AZ OTTHONT NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 
 

6. § 
 
(1) A Tolna Megyei Önkormányzat az otthont nyújtó ellátást nevelőszülőknél, 

gyermekotthonokban és a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény) hatálya alá tartozó 
„Hétszínvilág” Otthonban biztosítja a rászorulók számára. 

 
(2) Az otthont nyújtó ellátás keretében a működési engedélyben meghatározott 

feltételek szerint a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye 
alapján különleges és speciális ellátást is biztosítani kell. 

 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat a különleges ellátást a nevelőszülőknél, a 

gyermekotthonokban integráltan, a különleges ellátást nyújtó gyermekotthonban 
és lakásotthonokban, valamint a szociális törvény hatálya alá tartozó 
„Hétszínvilág” Otthonban biztosítja. 

 
(4) Speciális ellátás a gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél integráltan, az 

országos hatáskörű speciális gyermekotthonokban, valamint ellátási szerződés 
alapján a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány által működtetett Speciális 
Gyermekotthonban történik. 

 
(5) A testvérek egymástól külön történő elhelyezésére csak abban az esetben 

kerülhet sor, ha – az összes körülmény figyelembevételével – a gyermekek 
érdeke úgy kívánja.  

 
 
 



4 

 

NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT 
 

7. § 
 

(1) A nevelőszülői hálózat otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára, valamint 
utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőtt számára. 

 
(2) A hálózat működése érdekében az Igazgatóságon belül külön szakmai 

szervezeti egység gondoskodik a nevelőszülők, hivatásos nevelőszülők 
a) kiválasztásáról, 
b) felkészítéséről, továbbképzéséről, szakmai tanácsadásáról, 
c) nyilvántartásáról, 
d) nevelőszülői jogviszonnyal összefüggő adminisztrációról. 

 
(3) A nevelőszülők munkáját az Igazgatóság szakmai tanácsadással, 

családgondozással és utógondozással segíti. 
 
(4) A nevelőszülői hálózat nevelési alapdokumentuma a nevelőszülők és a 

nevelőszülői tanácsadók által elfogadott, nevelőszülőknél folyó nevelés célját, 
alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai program, melyet az Igazgatóság 
igazgatója hagy jóvá. 

 
(5) A nevelőszülő – amennyiben vállalja – ellátja a gyermek gyámi teendőit. 
 
(6) Ha a nevelőszülő nem vállalja a gyámságot, a szakszolgálat hivatásos gyám 

munkatársa látja el a gyámi teendőket. 
 
 

GYERMEKOTTHONOK 
 

8. § 
 
(1) A gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára, akit 
nevelőszülőnél nem sikerült elhelyezni, valamint utógondozói ellátást biztosít a 
fiatal felnőtt számára. 

(2) A gyermekotthonokban otthononként legfeljebb 40 gyermek/fiatal felnőtt, a 
szakmai egységekben – melyek lakásotthonokból állnak – összesen legfeljebb 
48 gyermek/fiatal felnőtt élhet. A gyermekotthonok és a szakmai egységek (a 
továbbiakban együtt: gyermekotthonok), közvetlen szakmai irányítója a 
megbízott gyermekotthon vezető, aki ellátja a gyámi teendőket is. 

(3) A gyermekotthonok nevelési alapdokumentuma a pedagógus munkakörben 
foglalkoztatott, továbbá a nevelő-gondozó munkát közvetlenül segítő felsőfokú 
végzettségű munkatársak által elfogadott szakmai program. 

(4) A gyermekotthonok szakmai programjukat szükség esetén, de legalább 
kétévente felülvizsgálják, és változó feladataikhoz igazítják. 

(5) A gyermekotthonok szakmai programját az Igazgatóság igazgatója hagyja jóvá.  
(6) A szekszárdi I. számú gyermekotthon a szakminisztérium kijelölése alapján 

ellátja a regionális módszertani feladatokat. 
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UTÓGONDOZÁS 
 

9. § 
 
(1) A gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetését, vagy megszűnését követően 

a gyámhivatali határozatban foglaltaknak megfelelően a korábbi ellátó intézmény 
utógondozást végez.  

 
(2) A gyermekvédelmi szakellátás rendszeréből nagykorúság elérése miatt kikerülő 

fiatal felnőtt utógondozása a fiatal felnőtt kérésére történik. 
 
(3) Otthonteremtési támogatás igénybevételekor az utógondozást a Gyámhivatal 

határozatban rendeli el. 
 

UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS 
 

10. § 
 
(1) A gyámhivatal határozatával elrendelt utógondozói ellátás keretében a rászoruló 

24. év alatti, illetve felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató 25. év 
alatti fiatal felnőtt számára a befogadó intézmény lakhatási lehetőségről 
gondoskodik, a fiatal felnőtt szükségleteihez, helyzetéhez igazodó ellátást nyújt. 

 
(2) Az utógondozói ellátás nevelőszülőnél, gyermekotthonban és külső férőhelyen 

egyaránt biztosítható. 
 
(3) Az Igazgatóság a nevelőszülői hálózaton belül külön működési engedély alapján 

külső férőhelyeket működtet. 
 
(4) Az utógondozói ellátást igénybe vevő fiatal felnőtt, vagy törvényes képviselője az 

ellátásért személyi térítési díjat fizet, melynek alapja a fenntartó által 
megállapított intézményi térítési díj. 

 
(5) Az utógondozói ellátásért fizetendő intézményi térítési díjat a fenntartó évente 

kétszer állapíthatja meg. 
 
(6) A gyermekotthonban, a nevelőszülőnél, vagy külső férőhelyen igénybevett 

utógondozói ellátásért fizetendő személyi térítési díj összegének 
megállapítására az Igazgatóság igazgatója jogosult. 

 
(7) Az utógondozói ellátásért fizetendő intézményi térítési díjak az ellátást nyújtó 

intézményekben egységesen: 
 

a. havonta: 53.790,- Ft 
b. naponta: 1.793,- Ft 
 

(8) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, 
valamint az utógondozói ellátást igénybevevő fizetésre kötelezett havi 
jövedelmének 30 %-át. 

 



6 

 

(9) Az intézményi és a személyi térítés díjra az e rendeletben nem szabályozottak 
vonatkozásában a Gyvt.-ben és a szociális törvényben meghatározott 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 
 

III. RÉSZ 
 

AZ OTTHONT NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK ÉS AZ UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS 
IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK MÓDJA 

 
11. § 

 
(1) Az otthont nyújtó ellátások és az utógondozói ellátás igénybevételének 

elrendelése és megszűnésének megállapítása egyaránt határozattal történik a 
Gyvt. szabályai szerint. 

 
(2) Amennyiben a szakértői bizottság a gyermek állapotát olyannak ítéli meg, hogy 

számára a szociális törvény hatálya alá tartozó intézmény a megfelelő 
gondozási hely, a beutaláskor a Gyvt. és a szociális törvény szabályainak 
figyelembe vételével kell eljárni: 

 
a) a kiskorú gyámságát az Igazgatóság hivatásos gyám munkatársa látja el, 
b) az intézményi jogviszonyt a gyámhivatal határozata alapozza meg, 
c) az intézmény vezetője és a gyermek gyámja megállapodást köt, mely 

tartalmazza az elhelyezés feltételeit, 
d) a fizetendő gondozási díj összegét a gyámhivatali határozat tartalmazza, 
e) szociális intézményben történő elhelyezés esetén az ellátásért személyi 

térítési díjat a fenntartó nem állapít meg. 
 
(3) Az utógondozói ellátást a gyermek – gyámja közreműködésével –, vagy a fiatal 

felnőtt, illetve gondnoka kérelmére a gyámhivatal rendeli el.  
 
(4) Az utógondozói ellátás kezdetétől számított 15 napon belül a fiatal felnőtt, illetve 

törvényes képviselője, és a befogadó intézmény vezetője megállapodást köt, 
mely egyénre szabottan tartalmazza az ellátás feltételeit. 

 
 

IV. RÉSZ 
 

ÉRDEKKÉPVISELET 
 

12. § 
 

(1) Az otthont nyújtó és az utógondozói ellátásban részesülő gyermekek és fiatal 
felnőttek érdekeinek védelmére érdekképviseleti fórum (továbbiakban: ÉF) 
működik. A szavazattal bíró tagokat a delegáló csoportok szavazással 
választják.  

 
(2) Tolna megyében a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek és fiatalok 

érdekeinek védelmére közös ÉF működik, melynek tagjai: 
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a) a gyermekek képviseletében 2 fő, 
b) a nevelőszülők képviseletében 2 fő, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek képviseletében 1 fő, 
d) a gyermekek gyámi tanácsadói közül 1 fő,  
e) nevelőszülői tanácsadók közül 1 fő, 
f) az Ifjúsági és Sport Bizottság 1 fő tagja 

 
(3) A gyermekotthonokban elhelyezett gyermekek és fiatalok érdekeinek védelmére 

közös ÉF működik, melynek tagjai: 
 

a) a gyermekek közül szakmai egységenként 1 fő, (a csecsemőotthoni 
gyermekeket gyámjuk képviseli) 

b) az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek képviseletében 1 fő, 
c) a gyermekek gyámjai közül 1 fő, 
d) gyermekek gyámi tanácsadói közül 1 fő, 
e) a gyermekeket ellátó dolgozók képviseletében 2 fő, 
f) az Ifjúsági és Sport Bizottság 1 fő tagja. 

 
(4) A Hétszínvilág Otthonban elhelyezett állami gondoskodás alatt álló gyermekek 

érdekeit az otthon ÉF-a képviseli, melynek szabályait a Tolna Megyei 
Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok 
igénybevételéről szóló 12/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 

 
(5) Az ÉF-ok megalakulásáért, valamint az ülések helyszínének biztosításáért az 

Igazgatóság igazgatója felel. 
 
(6) Az ÉF működését külön szabályzatban maga határozza meg. Az ÉF működési 

szabályzatának egy példányát az igazgató rendelkezésére bocsátja. 
 
(7) Az ÉF elnököt választ tagjai közül.  
 
(8) Az ÉF összehívása szükség szerint, de legalább évente egyszer esedékes. 
 
(9) Az ÉF-ot kötelező összehívni, ha azt elnöke, vagy tagjainak legalább fele 

kezdeményezi. 
 
(10) Az ÉF határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van az ülésen. 
 
(11) Az ÉF tanácskozásaira meghívhatja a tanácskozás témájában érintetteket, 

illetve hívhat külső szakértőket, akik azonban nem rendelkeznek szavazati 
joggal. 

 
(12) Az ÉF tanácskozásairól feljegyzés, illetve jegyzőkönyv készül, melyről az ÉF-ba 

delegált gyámi tanácsadó gondoskodik. 
 
(13) Az ÉF döntéseiről az érintetteket, a gyermekotthonokat, illetve a nevelőszülőket 

levélben értesíti. 
 
(14) Amennyiben a döntések további intézkedést tesznek szükségessé, arról az ÉF 

elnöke gondoskodik.  
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13. § 
 

(1) A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő 
gyermek törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket 
jogai megismerésében és érvényesítésében.  

 
(2) Az Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint a gyermekotthon-vezetők 

biztosítják, hogy a gyermek és hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét 
és a vele való kapcsolat felvételének módját megismerhessék. 

 
 

V. RÉSZ 
 

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

14. § 
 

(1) Az Igazgatóság vezetője a gyermekvédelmi szakellátásról évente, március 15-
éig szakmai beszámolót készít a fenntartó számára.  

 
(2) A megyei önkormányzat a gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év 

május 31-éig átfogó értékelést készít. 
 
(3) A Közgyűlés a beszámoltatás és az értékelés hatáskörét az Ifjúsági és Sport 

Bizottságára ruházza át.   
 

15. § 
 
(1) E rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekvédelmi szakellátások 

intézményi térítési díjáról szóló 4/1998. (II. 26.) önkormányzati rendelet és az ezt 
módosító 5/1999. (II. 5.) és 5/2000. (III. 6.) önkormányzati rendeletek, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és 
igénybevételéről szóló 17/2004.  (XII. 14.) önkormányzati rendelet hatályát 
veszíti. 

 
 
 

Dr. Puskás Imre      Dr. Bartos Georgina 
       a  Közgyűlés elnöke                    megyei főjegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2007. június 27. napján kihirdetésre került. 
 
Szekszárd, 2007. június 27. 
 

Dr. Bartos Georgina 
megyei főjegyző 
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Melléklet a 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátást az alább felsorolt 
intézményeken keresztül biztosítja: 
 
 
 

1. Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 
 

Székhelye: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23. 
 
 

2. Tolna Megyei Önkormányzat „Hétszínvilág” Otthona 
 

Székhelye: 7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 
 
 

3. Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány Gyermekotthona 
 
Székhelye: 7626 Pécs, Király u. 58. 

 


