20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a gyermekek
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 29. § alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja
E rendelet célja, hogy meghatározza a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
által biztosított, a Gyvt.-ben is szabályozott gyermekvédelem helyi rendszerét,
igénybevételének rendjét, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
körében.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed Hajdúnánás város közigazgatási területén
- lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárságú,
- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezı bevándorolt,
- a magyar hatóságok által menekültként elismert, továbbá
- a város területén tartózkodó - más településen állandó lakóhellyel nem rendelkezı hajléktalan gyermekre, fiatal felnıttekre, és azok szüleire.
(2) E rendelet szerint kell eljárni a fentiekben meghatározott személyeken kívül a Hajdúnánás
város területén tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az
ideiglenes hatályú elhelyezés, vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

3. §
Értelmezı rendelkezés
E rendelet alkalmazásában egyedülálló az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy,
elvált, házastársától külön él, és nincs élettársa.1

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások

1

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § a) pontjának szó szerinti átvétele.

4. §
Gyermekjóléti szolgáltatás
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a 2. §-ban megjelölt
gyermekek részére ellátások teljesítésével, ellátások közvetítésével és szervezı
tevékenységgel biztosítja.
A Gyvt. 39-40. §-ai által meghatározott feladatokon túl a gyermekjóléti szolgáltatás
keretébe tartozó tevékenység továbbá:
- a család közvetlen környezetének rendben tartására való szoktatás,
- a gyermek tisztán tartatása, egészségügyi ellátásának szem elıtt tartása,
- a családok anyagi helyzetének stabilizációjára való törekvés,
- védelembe vételi eljárás keretében együttmőködés az I. fokú gyámhatósággal,
- kapcsolattartás a helyettes szülıvel, nevelıszülıvel.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatait a Gyvt. 40. § (1)
bekezdésében megjelölt szervek és személyek bevonásával - különösen a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmailag önálló egységével - látja el.
5. §
Gyermekek napközbeni ellátása
(1) Az önkormányzat intézményei útján a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı
gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését,
foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg, bölcsıdében, óvodákban és az általános- és
középiskolákban (továbbiakban: intézmény) azon gyermekek számára, akiknek szülei,
nevelıi, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
(2) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az
étkezések közül az ebéd külön is igényelhetı.
6. §
A gyermekek napközbeni ellátása igénybevételének módja
(1) A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó kérelmet a szülı vagy más törvényes
képviselı az intézményvezetı részére nyújthatja be az ellátásra való jogosultság
elbírálásához szükséges mellékletekkel együtt.
Az ellátás biztosításáról az intézményvezetı intézkedik.
(2) Az óvodai és iskolai étkeztetést az intézménybe beíratott gyermekek szüleik/törvényes
képviselıik szóbeli kérelmére vehetik igénybe.
(3) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, szükség
esetén a jegyzı, mint I. fokú gyámhatóság a védelembe vételt elrendelı határozatával
kimondhatja az ellátás kötelezı igénybevételét.
(4) Az intézményvezetı köteles külön eljárás nélkül soron kívüli ellátást biztosítani annak a
gyermeknek, akinek
a.) ellátását a jegyzı kötelezıen elrendelte,
b.) a késedelem életét, testi épségét, egészséges fizikai és lelki fejlıdését veszélyeztetné.

(5) Amennyiben az ellátás igénybevételére vonatkozó kérelemnek az intézményvezetı nem
ad helyt, a kérelmet mellékleteivel együtt 8 napon megküldi a polgármesternek, aki
határozattal dönt a gyermekjóléti alapellátás igénybe vételének jogosultságáról.
7. §
Az elbírálás szempontjai
(1) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell
biztosítani,
a.) akinek a testi illetve szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van
szüksége,
b.) akit egyedülálló, vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három
vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási
segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
c.) akinek szülıje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni,
és akinek a szülei arra igényt tartanak.
(2) Szociális rászorultság alapján annak a gyermeknek a napközbeni ellátásáról kell
gondoskodni, akinek - családja jövedelmi viszonyai alapján - rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra való jogosultságát jogerısen megállapították.
8. §
Az ellátások megszőnésének esetei és módjai
(1) A gyermekek napközbeni ellátása megszőnik:
a.) az intézmény jogutód nélküli megszőnésével,
b.) a gyermek törvényes képviselıjének bejelentésére, a bejelentést követı hó
1. napjától, kivéve, ha az ellátás kötelezı igénybevételen alapult,
c.) a nevelési év végén, vagy a szülı kérelmére, ha a gyermek az adott intézményi
ellátásra meghatározott korhatárt betöltötte,
d.) gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele esetén
a gondozási hely jogerıs meghatározásával,
e.) a gyermek halálával.
(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontja esetén az ellátás megszőnésének idıpontjáról az
intézményvezetı legalább 8 nappal korábban értesíti a szülıt.
9. §
A térítési díjra vonatkozó rendelkezések
(1) A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díját a melléklet tartalmazza.
(2) Az ellátásért fizetendı személyi térítési díjat az intézményvezetı az intézményi térítési díj
általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának a
Gyvt. 148. § (5)-(6) bekezdésében megjelölt normatív kedvezmények figyelembe
vételével állapítja meg, és arról az ellátás igénybe vételétıl számított 30 napon belül a
kötelezettet értesíti.
(3) A személyi térítési díj megfizetéséhez a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi
támogatások megállapításának szabályairól szóló 19/2004. (V. 03.) Önkormányzati
Rendelet 4. § (4) bekezdés szerint adható további kedvezmény.

(4) A napközbeni ellátásért fizetendı személyi térítési díjat a szülıi felügyeleti jogot gyakorló
szülı, vagy más törvényes képviselı egyhavi idıtartamra elıre, tárgyhó 20-áig köteles
megfizetni.
Ha az adott hónapra fizetendı térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg,
úgy a többletet a következı fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni.
(5) Az intézményvezetı havonta ellenırzi a térítési díjak befizetését. A hátralékos nevét,
lakcímét és a fennálló hátralékot negyedévenként, a tárgynegyedévet követı hónap
10. napjáig nyilvántartásba veszi, és a kötelezettet írásban felhívja a hátralék befizetésére.
10. §
Gyermekek átmeneti gondozása
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülı
szerzıdéses jogviszonyban történı foglalkoztatásával a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat ellenırzése és irányítása mellett biztosítja.
(2) A helyettes szülı a feladatát az önkormányzattal kötött szerzıdésben foglalt feltételek
mellett végzi.
11. §
Hatályba léptetı és záró rendelkezések
(1) E rendelet 2004. május 10. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 16/2000. (IV. 25.) számú Önkormányzati Rendelet, valamint az azt
módosító 3/2001. (I. 31.) és a 29/2001. (XII. 31.) számú Önkormányzati Rendeletek
hatályukat vesztik.
Hajdúnánás, 2004. április 29.

Dr. Éles András
polgármester

Medgyesiné dr. Gombos Éva
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2004. május 18.

Medgyesiné dr. Gombos Éva
jegyzı

Melléklet
a 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelethez

Intézményi térítési díjak
az egyes személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézményekben
Városi Bölcsıde (0-3 év)
-napi háromszori étkezés

157,- Ft,

Óvodai ellátás (3-6 év)
- napi háromszori étkezés
- csak tízórai és ebéd

132,- Ft,
106,- Ft,

Általános iskolai napközi ellátás (6-14 év)
- napi háromszori étkezés
- csak ebéd

181,- Ft,
111,- Ft,

Menza (14-18 év)
- ebéd

133,- Ft,

Középiskolai kollégium (14-18 év)
- napi háromszori étkezés

364,- Ft,

Felnıtt étkeztetés
(minden ilyen ellátást biztosító intézményben)
- reggeli
- ebéd
- vacsora

50,- Ft,
145,- Ft,
122,- Ft.

A személyi térítési díjak megállapításánál - a gyermekétkeztetés kivételével - az intézményi
térítési díjat alapul véve 100 %-os rezsi költséget kell figyelembe venni.

Hajdúnánás, 2004. április 29.

