
II.1. - Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Iroda feladatait meghatározó
alapvető jogszabályok

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 328/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

alapellátások és gyermekvédelmi  szakellátások térítési  díjáról  és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról,

 a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, 

 a  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  igénybevevői  nyilvántartásról  és  az
országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet,

 a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,
valamint  személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük feltételeiről  szóló  
15/1998.(IV. 30.) NM rendelet,

 Székesfehérvár  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlése  29/2015.  (VI.  16.)
önkormányzati  rendelete  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, 

 Székesfehérvár  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlése  10  /2015.  (II.  27.)
önkormányzati  rendelete a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális-,  család-  és
gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló önkormányzati rendelete,

 Székesfehérvár  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlése  33/2016.  (VIII.19.)
önkormányzati rendelete az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról,

 a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  térítési  díjáról  szóló  
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet,

 a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmények  szakmai  feladatairól  és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet,

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról
 326/2013.  (VIII.  30.)  Korm.  rendelet  a pedagógusok előmeneteli  rendszeréről  és a

közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

 277/1997.  (XII.  22.)  Korm.  rendelet  a  pedagógus-továbbképzésről,  a  pedagógus-
szakvizsgáról,  valamint  a  továbbképzésben  részt  vevők  juttatásairól  és
kedvezményeiről

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról 

 az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet,

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
 az  önálló  orvosi  tevékenységről  szóló  2000.  évi  II.  törvény  végrehajtásáról  szóló

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény,
 a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)

EüM rendelet,
 a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet,
 az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi

CXXV. törvény
 a  helyi  esélyegyenlőségi  programok  elkészítésének  szabályairól  és  az

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, 



 Székesfehérvár  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlése  7/2012.  (II.16.)
önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről


