
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2020 (VIII.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelemi ellátásokról szóló 

5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében és a 162. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemi ellátásokról 

szóló 5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) a következő 7/A.§-al 

és 7/B.§-al egészül ki: 

 

7/A.§ A bölcsődei ellátás megszűnésének esetei és módjai: 

a) meghatározott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartamot követően, 

b) a jogosultság feltételeinek megszűnésével, 

c) a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére, 

d) ha a szülő a bölcsőde házirendjét az intézményvezető írásbeli figyelmeztetésére sem 

tartja be, 

e) a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szűntetni annak a gyereknek az 

ellátását, aki egészségi állapota miatt bölcsődei csoportban nem gondozható, illetve 

magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyerek fejlődését, 

f) próbaidővel elhelyezett fogyatékos gyermek ellátása, amennyiben a gyermekkel 

közvetlenül foglalkozó szakmai csoport (orvos, gyógypedagógus, gondozónő) együttes 

véleménye alapján úgy dönt, hogy a gyermek korai fejlesztése bölcsődei körülmények 

között nem végezhető, 

g) bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte. 

 

7/B.§ A bölcsőde intézményvezetője saját hatáskörében- külön eljárás nélkül- felveheti a 

gyermeket a bölcsődébe, amennyiben a gyermek szülője olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, 

hogy a gyermek napközbeni ellátását máshogy nem tudja megoldani.  

 

2.§ Az Ör. 2.§ (3) bekezdés c) pontjának cb) és cc) alpontjai hatályon kívül helyeződnek. 

 

3.§ Ez a módosítás 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

Enying, 2020. augusztus 10. 

 

 

Viplak Tibor    dr. Bodor Katalin 

polgármester     jegyző 

 

 

Kihirdetve:  

 

        dr. Bodor Katalin 

         jegyző 



Záradék:  

 

 

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2020. augusztus 19-24. napjáig a www.enying.eu 

oldalon elérhető. 

 

Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.  

 

Enying, 2020. augusztus 19.  

 

 

 

Dr. Bodor Katalin  

jegyző 
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