
 

A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség, 

a rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! 

 

1. előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2021. július 13. napján 800 órakor tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/504-1/2021. iktatószámú 

törvényességi felhívásáról, továbbá a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet 

megalkotásáról 
Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Tolna Megyei Kormányhivatal jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti törvényességi 

felhívással élt Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének mulasztására tekintettel.  

Medina Község Önkormányzat mini bölcsődét tart fent, ezért a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29.§ (1) bekezdése értelmében köteles lett volna a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkotni. 

A hiányosság pótlása érdekében a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője elkészítette a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet tervezetét (2. számú melléklet). 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést 

hozni szíveskedjen! 

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (VIII.1.)  önkormányzati 

rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2021. (VII.14.) önkormányzati határozat: 

a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/504-1/2021. iktatószámú 

törvényességi felhívásáról  
 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Kormányhivatal TOB/22/504-1/2021. iktatószámú törvényességi felhívását 

tudomásul vette, és a törvényesség helyreállítása érdekében a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról döntött.  

 

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző  

Határidő: 2021. június 30. 

Határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal 

   Irattár 

    

 

Medina, 2021. június 23. 

 

                          Vén Attila sk. 



 

        polgármester 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló …/2021. (VIII.1.)  

önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-

tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

 

A rendelet meghozatalára a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Kormányhivatal 

ellenőrzése eredményeképpen, a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése 

érdekében. 

A rendelet-tervezet összhangban van az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel. 
 

Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz: A rendelet célját határozza meg.  

2.§-hoz: A rendelet hatályát határozza meg.  

3-5.§-hoz: A hatásköri és eljárási szabályokat tartalmazza. 

6.§-hoz: Az önkormányzat által nyújtott támogatások formáit nevesíti. 

7-10.§-hoz: Pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza 

11-14.§-hoz: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazza. 
15.§-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló …/2021. (VIII.1.)  

önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs. 

Környezeti és egészségügyi következmények: nem releváns. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: törvényességi felhívás hatására, jogszabályi 

kötelezettség teljesítése érdekében. 

A jogalkotás elmaradásának következményei: egyéb törvényességi eszközök alkalmazása. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
rendelkezésre állnak. 

 

Kölesd, 2021. július 9. 

 

       dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző 

 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-31-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1997-31-00-00

