
A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. §
(3)”A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhet  - a gyermekek életkorának
megfelel en - különösen bölcs dében, hetes bölcs dében, családi napköziben, házi
gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban,
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) hatálya
alá tartozó óvodában, iskolai napköziben.” és (4) „A gyermekek napközbeni ellátásának
min sül az iskolai napközis ellátásban nem részesül , különösen a cselleng  vagy egyéb
okból veszélyeztetett tíz év feletti gyermekek számára nyújtott nappali felügyelet,
foglalkoztatás - sport- és egyéb klubfoglalkozás, illetve játszótér, játéktár, játszóház
keretében - és az étkeztetés biztosítása is, feltéve, ha a m ködtet  rendelkezik az ehhez
szükséges - a külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi feltételekkel.”

A m ködési engedélyezési eljárás a (259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet alapján:

A szolgáltatótevékenység m ködési engedély alapján végezhet .

A m ködést engedélyez  szerv a szolgáltató (intézmény) székhelye, illet leg telephelye
szerint illetékes, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetér l és illetékességér l szóló 331/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet mellékletében kijelölt települési, f városi kerületi önkormányzat
jegyz je, (adott esetben: Szigetszentmiklós)

Telephelyen végzett szolgáltatótevékenység folytatásához külön m ködési engedélyt kell
kérni.

A szolgáltatótevékenység engedélyezése esetén a m ködési engedély kiadása iránti
kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell

a) a gondozó szakképesítését,

b) a gondozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a
Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, azaz

nem foglalkoztatható az a személy, aki ellen a Büntet  Törvénykönyvr l szóló 1978.
évi IV. törvényben büntetni rendelt, a gyermek sérelmére elkövetett szándékos

ncselekmény miatt eljárás folyik, vagy akit joger s bírói ítélettel ilyen
ncselekmény miatt ítéltek el. Nem foglalkoztatható az a személy sem, akinek szül i

felügyeleti jogát a bíróság joger s ítéletével megszüntette, valamint - külön
jogszabályban meghatározott kivételekkel - az, akinek szül i felügyeleti joga a
gyermek átmeneti nevelésbe vétele miatt szünetel.

c) a szolgáltatótevékenység célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai programot,

d) a szolgáltatótevékenység folytatására szolgáló épület (épületrész) használati jogcímét
bizonyító okirat másolatát, a tulajdoni lap másolata kivételével,

Nem állami fenntartó esetén a kérelemhez csatolni kell még:

a) a fenntartó által elfogadott, a szolgáltatótevékenység során okozott kár megtérítésére
vonatkozó felel sségbiztosítási szerz dés másolatát,



b) a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböz  adószámmal rendelkezik - a szolgáltató
(intézmény, hálózat) adószámát igazoló okirat másolatát,

c) a nem állami fenntartó írásbeli hozzájárulását ar ra, hogy nincs köztartozása,

d) természetes személy fenntartó esetén a gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozói
engedélyt,

e) egyházi fenntartó esetén az egyház bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos
adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot, továbbá, ha a fenntartó az
egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége, a nyilvántartásba vett
egyház, egyházi jogi személy képvisel jének a nyilatkozatát a fenntartó nevér l,
székhelyér l és képvisel jének személyér l, valamint arról, hogy a fenntartó az általa
képviselt egyház, egyházi jogi személy szervezeti egysége, és az egyház alapszabálya
alapján jogi személyiséggel rendelkezik,

g) az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, ha a fenntartó jogi személyiség
gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkez  gazdasági társaság,

h) a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy
hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány vagy
közalapítvány.

Fentiek alapján kérem, hogy a nyári tábort szervez k a táboroztatás megkezdése el tt
hivatalunknál kérelmezzék a m ködési engedély kiadását..


