Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2011. (II.11.) számú
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról1
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Módosította: 5/2012.(II.14.) számú rendelet és a 19/2014. (XII.15.) számú rendelet
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Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 29.§ (1)-(2) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. alcím
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tárnok Nagyközség Közigazgatási területén lakhellyel rendelkező
a) magyar állampolgárságú,
b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre, szüleikre valamint a 24. évét be
nem töltött fiatal felnőttekre.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Tárnok
Nagyközség közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme
érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral
járna.
2. alcím
Eljárási rendelkezések
3. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele - a hatósági intézkedéssel megalapozott szolgáltatás
igénybevételének eseteit kivéve - önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban:
kérelmező) kérelmére történik.
(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az
intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.
(3) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg.
(4) Ha az intézményvezető nem intézkedik a személyes gondoskodás igénybevételéről, a kérelmet
haladéktalanul megküldi a polgármesternek.
(5) Az ellátás megkezdése előtt a kérelmezőt vagy az ellátásra jogosultat tájékoztatni kell:
a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,
b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról és azok tartalmáról,
c) az intézmény házirendjéről,
d) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.
e) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról
(6) Az ellátásra jogosult köteles:
a) a tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni,
b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
c) a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról
nyilatkozni.
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3. alcím
A gyermekjóléti alapellátások formái
4. § Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:
a) Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
b) Gyermekek – közoktatási célú - napközbeni ellátása keretében az óvoda és az iskolai napközis
foglalkozás
c) Gyermekek átmeneti gondozása
d) Családi napközi

II. fejezet
Egyes ellátások
1. alcím
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
5. § (1) A Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai különösen:
a) a gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése,
b) a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való
hozzájutás segítése,
c) a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése,
d) a helyettes szülői hálózat szervezése,
e) a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése,
f) felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek
vizsgálata.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnik a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételével.
2. alcím
A gyermekek napközbeni ellátása
6. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését
szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi
állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátásának – közoktatási célú - intézményi formái: óvoda, általános iskolai
napközi.
3. alcím
A gyermekek átmeneti gondozása
7. § Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását szerződéses ellátás formájában biztosítja
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4. alcím
Családi Napközi
8 § (1) A családi napközi a családban nevelkedő, bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő
gyermekek számára – a gyermek 2 éves korától 6. életévének betöltéséig - nyújt életkoruknak megfelelő –
nem közoktatási célú - nappali felügyeletet, szakszerű gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.
(2) A gyermekek napközbeni ellátása a családi napközi keretén belül az önkormányzat fenntartásában
működő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásával valósul meg.
(3) A családi napközi keretében biztosított személyes szolgáltatás intézményi térítési díját a rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
(4) Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjat a rendelet az 2. számú melléklete tartalmazza.

III. fejezet
Térítési díjak
1. alcím
Étkezési térítési díjak
9. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül csak az étkeztetésért állapítható meg térítési díj.
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege.
(3) A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díját az önkormányzat évente kétszer állapíthatja meg.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (2) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi
adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának valamint a normatív kedvezményeknek
a figyelembe vételével az intézményi térítési díj elfogadását követő 30 napon belül állapítja meg.
2. alcím
Normatív kedvezmények
10. § A normatív kedvezményt a Gyvt. 148. §-a alapján kell megállapítani.

5
IV. fejezet
Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 17/2007. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet, valamint az azt
módosító 4/2009.(II.19.) számú önkormányzati rendelet

Szolnoki Gábor
polgármester

Dr. Simon Mária
jegyző

Záradék:
A rendeletet a képviselő-testület a 2011. február 10-i ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetve: 2011. február 11.
Hatálybalépés: 2011. március 1.
A kihirdetés megtörtént igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely vezető-tanácsos

Kifüggesztési záradék
Kifüggesztés napja:
Kifüggesztési levét napja:

………………………
……………………...
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1. számú melléklet2
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
(ÁFA nélkül)
a) 3-szori étkezés Óvoda:

reggeli
ebéd
uzsonna
összesen:

61,-Ft
185,-Ft
54,-Ft
300,-Ft

b) 3-szori étkezés Iskola:

reggeli
ebéd
uzsonna
összesen:

65,-Ft
241,-Ft
56,-Ft
362,-Ft

c) 1-szeri étkezés (ebéd) Iskola:

251,-Ft

2. számú melléklet3

A Családi Napközi térítési díjai
(ÁFA nélkül)
Családi napközi keretében biztosított személyes szolgáltatás intézményi térítési díja 1.000 Ft/nap.
Családi napköziben biztosított napi négyszeri étkezés térítési díja: 502,- Ft
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Módosította: 19/2014. (XII.15.) számú rendelet
Módosította: 19/2014. (XII.15.) számú rendelet

