Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 16.)
önkormányzati rendelete a gyermekek védelemének helyi szabályairól és a
térítési díjról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13 § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 29. § (2) bekezdésének pontjában kapott felhatalmazás alapján a
gyermekek védelmének helyi szabályairól és a térítési díjról a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nádudvar közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
és életvitelszerűen Nádudvaron élő mindazon személyek körére, akiket a Gyvt. 4. § (1)
és (3) bekezdése meghatároz, továbbá azon személyekre, akik a településen
munkahellyel rendelkeznek.
Részletes rendelkezések
2. § A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgálat
b) bölcsőde
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
3. § (1) A gyermekjóléti szolgálatot Nádudvar Város Önkormányzata a Nádudvari
Szociális Intézményfenntartó Társulás útján látja el feladat-ellátási szerződés
alapján.
(2) Bölcsődei ellátás biztosítására Nádudvar Város Önkormányzata a Napfény
Óvoda és Bölcsödében, bölcsődei intézményegységet tart fenn.
Az ellátások igénybevétele és megszűnése
4. § (1) A gyermekjóléti szolgálat ellátásának igénybevétele — ha a Gyvt. másként nem
endelkezik- önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére
történik. Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó
gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő.
(2)
A kérelmet a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központ vezetőjénél kell előterjeszteni szóban, vagy írásban.
(3)

Az intézményvezető hatáskörében - kérelem benyújtása és külön eljárás nélkül biztosítható ellátások nincsenek.

(4)
Ha az előterjesztett kérelem családgondozásra vonatkozik, akkor az ellátás
igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel Gyvt. 32, §
(7) bekezdésének megfelelő megállapodást köt.
(5)

Az ellátás megszűnik
a)
határozott idejű elhelyezés esetén, a megjelölt időtartam - illetve a
meghosszabbított időtartam - leteltével,
b)
a jogosultsági feltételek megszűnésével.

1

(6)
A kérelemre igénybe vett ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes
képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást
megszünteti.
(7)
Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett ellátást megszünteti, ha a
jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai
már nem állnak fenn.
(8)
Ha az ellátást igénylő vagy a törvényes képviselője az intézmény vezetőjének
döntését vitatja, vagy ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem
intézkedik, a kérelmező vagy törvényes képviselője az arról való tudomásszerzéstől
számított nyolc napon belül a Nádudvar Város Önkormányzatához fordulhat.
5. § (1) A bölcsődei ellátás igénybevétele -ha a Gyvt. másként nem rendelkezik önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.
Cselekvőképtelen kiskorú kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő.
(2) A bölcsödéi ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet írásban az intézmény
által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon kell benyújtani a Napfény Óvoda
és Bölcsőde intézményvezetőjénél.
(3)Az intézményvezető hatáskörében - kérelem benyújtása és külön eljárás nélkül biztosítható ellátások nincsenek.
(4) Az intézményvezető a kérelemről, annak beérkezésétől számított 21 napon belül
dönt.
(5)Az ellátás megszűnik
a) a bölcsödéi nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte,
b) ha a gyermek a Gyvt. 41. § (1), illetve {2} bekezdésében meghatározott
életkort elérte.
(6) A kérelemre igénybe vett ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes
képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást
megszünteti.
(7) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe ellátást megszünteti, ha a jogosult a
házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem
állnak fenn.
(8) Ha a kérelmező az intézmény vezetőjének döntését vitatja, vagy ha az
intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező, az arról
való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Térítési díj
6. § (1) A gyermekjóléti szolgálat igénybevételéért térítési díjat nem kell fizetni.
(2) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás intézményi térítési díját az 1.
melléklet tartalmazza.
(3) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési
díját a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bölcsődei ellátásért fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető
határozza meg az (6) és a (7) bekezdések figyelembevételével.
(5) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás esetében nem kell személyi
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térítési díjat fizetni, ha a jogosult családjában az egy főre eső havi jövedelem 25%-a
alacsonyabb, mint a személyi térítési díj összege.
(6) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás esetében a személyi térítési díj
csökkentésére nincs lehetőség.
(7) A Nádudvar Város Önkormányzata által biztosított
intézményi térítési díját a 3. melléklet tartalmazza.

gyermekétkeztetés

Záró rendelkezések.
7. § (1) A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelemének helyi szabályairól
és a térítési díjról szóló 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete, valamint a
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás
keretében ellátott gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 20/2014. (X.01.)
önkormányzati rendelete.
Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Nádudvar, 2015. december

Vincze András
jegyző

1. melléklet a 32/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez1
Bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás intézményi térítési díja:
forint/nap.

1.295

A térítési díj az áfát nem tartalmazza.
Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző
2. melléklet 32/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez2

Bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 310
forint/nap.
A térítési díj az áfát nem tartalmazza.
Beke Imre sk.
polgármester
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Vincze András sk.
jegyző

Módosította az 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 22-től.
Módosította az 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 22-től.
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3. melléklet a 32/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Nádudvar Város Önkormányzata által biztosított gyermekétkeztetés
1.
2.

3.

Gyermekétkeztetés formája:
Óvoda
napi 3 étkezés
Általános Iskola
1-4. évfolyam, napi 3 étkezés
1-4. évfolyam, napi 2 étkezés
1-4. évfolyam menza
5-8. évfolyam, napi 2 étkezés
5-8. évfolyam menza
Szakiskola
nap 3 étkezés
Menza

Intézményi térítési díj
290 forint
320
260
200
310
230

forint
forint
forint
forint
forint

550 forint
250 forint

A térítési díjak az Áfát nem tartalmazzák.
Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző
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