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intézmény az (5) bekezdésben foglaltak szerint megállapodást köt a törvényes képviselővel. Az ügyeletet biztosító 
intézménnyel kötött megállapodás nem érinti az  ügyeleti időszakon kívül bölcsődei ellátást nyújtó intézménnyel 
kötött megállapodást.”

26. § (1) A Gyvt. 37/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  intézményvezető az  önkéntesen igénybe vett, a  családok átmeneti otthonában a  szülőnek, nagykorú 
testvérnek nyújtott ellátást a  (3)  bekezdésben foglaltakon túl megszünteti, ha a  szülő, nagykorú testvér mások 
életét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít. Az  intézményvezető ezzel egyidejűleg értesíti a  szülő 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti szolgálatot, és szükség esetén hatósági 
intézkedést kezdeményez.”

 (2) A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  intézményvezető az  önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetéséről, 
valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén 
a  jogosult vagy törvényes képviselője az  értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a  fenntartóhoz 
fordulhat. A (3a) bekezdés szerinti eset kivételével a fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.”

27. §  A Gyvt. 38. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  gyermekek átmeneti gondozását a  települési önkormányzat ellátási szerződés keretében biztosítja, és 
az  ellátást nyújtó intézmény nem a  települési önkormányzat területén működik, a  gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatok ellátását lehetőség szerint a szülő lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak kell biztosítania.”

28. § (1) A Gyvt. 39. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát 
biztosíthat.”

 (2) A Gyvt. 39. § (4) bekezdés d) pontja a következő dd) alponttal egészül ki:
[A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően]
„dd) a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére.”

 (3) A Gyvt. 39. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében)
„e) együttműködés a  pártfogó felügyelői szolgálattal és a  megelőző pártfogó felügyelővel a  bűnismétlés 
megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását.”

29. § (1) A Gyvt. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyermekek napközbeni ellátásaként a  családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 
gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek 
szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – ideértve a  gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést 
is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok 
miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A  napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások 
időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.”

 (2) A Gyvt. 41. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,)
„b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,”

30. §  A Gyvt. 42. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.”

31. § (1) A Gyvt. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Családi napköziben – nem nevelési-oktatási céllal – ellátható
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek,
b) az óvodai nevelésben részesülő gyermek a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején kívül,
c) az iskolai oktatásban részesülő tanuló, ideértve a magántanulót is, az iskola nyitvatartási idején kívül, és
d) az  Nktv. rendelkezései szerint az  általános iskolában a  tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól 
felmentett gyermek.”
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