Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2019. (III.29.) számú
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A gyermekjóléti alapellátásokról
(egységes szerkezetben)1
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Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt) 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tárnok Nagyközség közigazgatási területén a Gyvt.-ben meghatározott személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevevőire és ezen szolgáltatásokat nyújtó, az önkormányzat
fenntartásában lévő intézményre.
2. Eljárási rendelkezések
2. § (1) A jelen rendelet szerinti ellátások igénybevétele - a hatósági intézkedéssel megalapozott szolgáltatás
igénybevételének eseteit kivéve - önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban:
kérelmező) kérelmére történik.
(2) Az ellátásokat az önkormányzat a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat intézménye (a továbbiakban
intézmény) útján biztosítja.
(3) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet – ha jelen
rendelet másként nem rendelkezik - az intézmény vezetőjéhez nyújtja be.
(4) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg.
(5) Az intézményvezető döntése elleni panaszról, továbbá a kötelezett személyi térítési díjat vitató kifogásáról a
polgármester dönt.
3. Az alapellátások formái
3. § Az önkormányzat által biztosított ellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) bölcsőde
c) családi bölcsőde
II. fejezet
Egyes ellátások
1. Gyermekjóléti szolgáltatás
4. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely
a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését
(2) A gyermekjóléti feladatok 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,
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f)

felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek
vizsgálata.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működik.2
5. § Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik:
a) Az ellátást nyújtó intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény fenntartóját
az ellátás további biztosításának kötelezettsége terheli.
b) A jogosult halálával.
c) A határozott idejű szociális ellátás időtartalmának lejártával.
6. § Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti:
a) A jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmére.
b) Amennyiben a szociális ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn.
7. § Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézmény vezetője írásban értesíti a jogosultat.
2. Bölcsődei ellátás
8. § (1) A bölcsődei felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a gyermek törvényes képviselője terjeszthet elő.
A bölcsődei felvételi kérelmet a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) A bölcsődébe elsősorban Tárnok közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek vehető fel.
(3) A bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni:
a) ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
c) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
d) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és a
e) a védelembe vett gyermeket.
9. § (1) Az ellátást soron kívül kell biztosítani, ha a gyámhatóság a gyermek védelembe vételét rendelte el, és
kötelezte a szülőt, hogy gyermeke folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.
(2) Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül is biztosíthatja a bölcsődei ellátást, amennyiben annak hiánya a
gyermek testi épségét, egészségi állapotát, értelmi, érzelmi fejlődését veszélyeztetné.
10. § (1) A bölcsődei ellátás megszűnik:
a) a meghatározott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartamot követően;
b) a jogosultsági feltételek megszűnésével,
c) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte.
(2) A bölcsődei ellátást meg kell szűntetni:
a) a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére;
b) ha a szülő a bölcsőde házirendjét az intézményvezető írásbeli figyelmeztetésére sem tartja be;
c) a bölcsőde orvosának szakvéleménye alapján annak a gyermeknek, aki az egészségi állapota miatt
bölcsődében nem gondozható, illetve magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.
11. § A bölcsődei ellátás igénybevételére, a kérelem elbírálásának szempontjaira - a Gyvt. vonatkozó és jelen
rendelet rendelkezésein túl - az intézmény házirendje és felvételi szabályzata az alkalmazandó.
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III. fejezet
Térítési díjak
1. A térítési díjak mértéke
12. § (1) Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások közül térítési díjat kell megállapítani a bölcsődei, családi
bölcsődei ellátás esetében az étkeztetés térítési díjának megállapításával egyidejűleg a gyermek gondozásáért.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó 1.
számú melléklet szerinti napi összege.
(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (2) bekezdés szerinti napi 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. A személyi térítési díjat előre, tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni.
2. A térítési díjak csökkentése, elengedése
13. § (1) Az étkezéshez normatív kedvezményeket a Gyvt. 21/B. §-a alapján kell megállapítani.
(2) A fizetendő térítési díjakat csökkenteni vagy elengedni csak jelen rendeletben, a Gyvt-ban, valamint a
328/2011. (XII.29.) Kormányrendeletben foglalt esetekben lehetséges.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
14. § (1) Jelen rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 18/2015.
(VI.25.) számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 23/2015.(X.16.) számú, a 11/2017.(V.26.)
számú, a 6/2017.(III.24.) számú, és a 14/2018.(X.18.) számú önkormányzati rendeletek.

Szolnoki Gábor
polgármester

Záradék:
A rendeletet a képviselő-testület a 2019. március 28-i ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetve: 2019. március 29.
Hatálybalépés: 2019. április 1.
A kihirdetés megtörtént igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző

Dr. Jenei-Kiss Gergely
jegyző
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1. számú melléklet
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
(forintban)
Iskolai étkezés

tízórai
ebéd
uzsonna
összesen napi

90
355
80
525

Óvodai étkezés

tízórai/diétás tízórai
ebéd/diétás ebéd
uzsonna/diétás uzsonna
összesen napi

Bölcsődei étkezés

reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
összesen napi

90
30
250
75
445

Családi bölcsődei étkezés

reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
összesen napi

135
45
420
110
710

90/90
285/305
80/80
455/475

Családi bölcsőde szolgáltatások
intézményi térítési díja
Családi bölcsőde gondozás:
Időszakos gyermekfelügyelet

1.000,- Ft/nap
500,- Ft/óra

Bölcsődei gondozás
intézményi térítési díja
Bölcsődei gondozás:

1.500,- Ft/nap

