
Az intézmény működését meghatározó jogszabályok 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belő ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 

A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 

országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.(XI. 20.) Korm. rendelet 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeikről 

szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM Korm. rendelet 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendelet 

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és 

személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. 

(XII. 17.) Korm. rendelet 

2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 

8/2000. (VII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 

szociális szakvizsgáról 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 



301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 

önkormányzati rendeletek 

 

 

 


