
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
21/2009. (XI. 27.) önkormányzati 

RENDELETE 
a gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi szakellátások 
formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

 
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott otthont nyújtó, valamint 
utógondozói ellátást biztosító intézmények ellátási területe - a megyei jogú város 
területének kivételével - Tolna megyére terjed ki, de az intézmények a Közgyűlés 
elnökének engedélyével fogadhatnak más megyékből is – elsősorban a Dél-
Dunántúli Régióból – ellátásra szoruló gyermekeket, illetve fiatal felnőtteket. 
A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények az 
otthont nyújtó és az utógondozói ellátást a szekszárdi illetékességű gyermekek és 
fiatal felnőttek számára külön megállapodás létrejötte esetén biztosítják. ” 

 
2. § 

 
Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
     Dr. Puskás Imre    Dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2009. november hónap 27. napján kihirdetésre került. 
 
Szekszárd, 2009. november hónap 27. nap 
 
 
 
 
 
                Dr. Bartos Georgina 
                    megyei főjegyző 



 

 

I N D O K O L Á S 
 

A gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításának 

tervezetéhez 
 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban Gyvt.) 95. § (1) bekezdése 2009. január 1-jén lépett hatályba. A 
rendelkezés kimondja, hogy „a megyei, a fővárosi és - a 94. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatain túl - a megyei jogú városi önkormányzat az e törvényben 
foglaltak szerint biztosítja az otthont nyújtó ellátást és az utógondozói ellátást”. 
Korábban a megyei jogú városoknak nem voltak ilyen kötelezettségei, a megyei 
önkormányzat gondoskodott a területükön élő gyermekekről is.  
 
A fenti rendelkezés hatályba lépését megelőzően Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat megállapodást kötött az otthont 
nyújtó és az utógondozói ellátást biztosító gyermekvédelmi szakellátások ellátására, 
de Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 132/2009. (V. 28.) számú 
határozatával 2009. december 31-i hatállyal felmondta a megállapodást, így 2010. 
január 1-jétől a gyermekotthonaink és a nevelőszülői hálózatunk nem köteles fogadni 
a szekszárdi illetőségű gyermekeket és fiatal felnőtteket. Mivel a rendeletünk hatálya 
még kiterjed a megyei jogú város területére is, a Gyvt. azonban ezt nem teszi 
kötelezővé, ezért indokolt a Rendeletet is a törvényi előíráshoz igazítani, mely szerint 
„a megyei, a fővárosi önkormányzat által fenntartott otthont nyújtó, valamint 
utógondozói ellátást biztosító intézmények ellátási területe - a megyei jogú város 
területének kivételével - a megyére, illetve a fővárosra terjed ki.”  
Amennyiben újabb megállapodás megkötésére kerül sor, a rendeletmódosítás 
lehetővé teszi, hogy a gyermekvédelmi intézményeink továbbra is fogadják a 
szekszárdi gyermekeket és fiatal felnőtteket. 


