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kapacitások figyelembevételével. Indokolt eset különösen a  megszűnt intézmény ellátottairól való gondoskodás, 
a területileg hiányzó szolgáltatás pótlása, valamint a máshol nem ellátható személyek ellátásának biztosítása.”

 (3) A Gyvt. 145. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem 
állami fenntartású gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, hálózat a  munkavállalók számára – ide 
nem értve a munkakörüket sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyeket – legalább a Kjt. 55–80. §-ában 
és a  Kjt.-nek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben megállapított, a  munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó 
feltételeket köteles biztosítani.”

49. § (1) A Gyvt. 151. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  fenntartó vagy a  települési önkormányzat a  gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, 
az  intézményi térítési díj megállapítása érdekében az  étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten 
kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.”

 (2) A Gyvt. 151. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, a  (4) bekezdés alkalmazásában intézményvezető 
alatt a települési önkormányzat azon intézményének vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ha 
a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj 
összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a  települési önkormányzathoz fordulhat. 
Ha a települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, a személyi térítési 
díj megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja 
meg.”

 (3) A Gyvt. 151. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
{Gyermekétkeztetés esetén}
„e) azon nevelésbe vett gyermek után, aki bölcsődés, óvodás vagy tanulói jogviszonyban áll és nappali rendszerű 
iskolai oktatásban vesz részt, valamint azon utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után, aki tanulói 
jogviszonyban áll és nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, az intézményi térítési díj 100%-át”
{kedvezményként kell biztosítani [az a)–e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].}

 (4) A Gyvt. 151. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyermek és a  tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.”

50. §  A Gyvt. 162. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„e) a  családi napközi, helyettes szülői és nevelőszülői képzés szakmai és vizsgakövetelményeit, valamint 
a  nevelőszülők számára szervezett központi oktatási program szervezésére, szakmai és vizsgakövetelményeire 
vonatkozó részletes szabályokat,”

51. §  A Gyvt. 165. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a  gyermekek védelméről és 
a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a  sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi CI. törvénnyel megállapított 54.  § (1)  bekezdés f )  pontjában 
foglaltak – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. december 31-ét követően követelhetők meg a nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszonyban álló személytől. 2016. december 31-ig a  nevelőszülői tevékenység ellátásához 
– az egyéb feltételek fennállása esetén – elegendő a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők 
képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az  örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő 
tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nevelőszülői tanfolyam eredményes elvégzése.”

52. §  A Gyvt. a következő 171. §-sal egészül ki:
„171.  § A  családi napközi a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi CI. törvénnyel megállapított 43. § (6a) bekezdés b) pontja 
szerinti ellátotti csoportnak 2015. szeptember 1-jétől nyújt szolgáltatást.”
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