Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2017.(III.30.) önkormányzati RENDELETE

A gyermekvédelem helyi rendszeréről
Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §
(2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében és 148. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló
ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a
feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.
2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet személyi hatálya Lőrinci Város Önkormányzat illetékességi területén a
Gyvt. 4. §-ában foglalt valamennyi jogalanyra kiterjed.

II. fejezet A gyermekek védelmének rendszere
3. A támogatások és ellátások formái
4. §
(1) Lőrinci Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a gyermekek
védelmét pénzbeli és természetbeni támogatásokkal és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja.
(2) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) települési gyermeknevelési támogatás, Gyvt 20/A §
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Gyvt. 19.§
c) gyermekétkeztetés.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás, Gyvt. 39.§
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében Gyvt 41.§
ba) bölcsődei, óvodai ellátás,
bb) általános iskolai napközi otthonos ellátás,
c) alternatív napközbeni ellátás keretében gyermekek nyári szünidei napközbeni
ellátása,

d) gyermekek átmeneti gondozása Gyvt. 45.§.

4. Pénzbeli és természetbeni ellátások
Települési gyermeknevelési támogatás
5. §
A települési gyermeknevelési támogatás részletes szabályait a pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati
rendelet 7./B §-a tartalmazza.
Gyermekétkeztetés
6. §
(1) Az önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő
gyermekétkeztetést
a) a fenntartásában lévő óvodákban és az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott, üzemeltetett általános iskolában intézményi gyermekétkeztetés
formájában,
b) a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek szünidei napközbeni ellátása
keretében,
Lőrinci Város Önkormányzata által fenntartott intézmény valamint vásárolt
élelmezés útján biztosítja.
(3)

Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt intézményi
gyermekétkeztetés tekintetében a Gyvt. 21/B. §-ában biztosított normatív
kedvezményeken és mentességeken kívül további kedvezményt, mentességet nem
biztosít.

(4) Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontjában foglalt szünidei gyermekétkeztetés
tekintetében a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított normatív
mentességeken kívül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek részére ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést.
(5) A szülő (gondozó) által fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője
állapítja meg, és erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás
igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.
5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás
7. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Szociális Ellátó és Gyermekjóléti
Intézmény keretein belül működő Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes
képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a
jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár, jelzőrendszeri tag – gyermek
veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni,

illetve jelzést megtenni közvetlenül a Szolgálat vezetőjénél vagy a szolgálatnál
dolgozó családsegítő munkatársaknál lehet.
(3) Az ellátás biztosítását a Szolgálat vezetőjének intézkedése alapozza meg.
(4) A gyermekjóléti szolgálat részletes feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg.

Gyermekek napközbeni ellátása
8. §
(1) Az önkormányzatnak a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41.-§-ában
foglaltaknak megfelelően kell biztosítani. Az önkormányzat a bölcsőde, az óvoda,
és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, működtetett általános
iskolában napközis foglalkozás formájában biztosítja az ellátást.
(2) Az óvodai ellátás, illetve az iskolában biztosított napközis ellátás keretébe tartozó
szolgáltatások közül – a 7. §-ban és az 1. mellékletben megállapított szabályok
szerint – csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(3) A bölcsődei ellátást valamint a felvétel rendjét a Gyvt 42.§-a és a 42/A –ában,
valamint a bölcsőde helyi nevelési-gondozási szakmai program mellékletét
képező felvételi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell biztosítani. Az
óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Gyermekek nyári szünidei napközbeni ellátása
9. §
(1) A gyermekek átmeneti gondozásáról az önkormányzat heti vagy hosszabb időre
szervezett teljes körű ellátással gondoskodik a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti
Intézmény útján, amely szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető
ellátásokhoz való hozzájutást.
A család és gyermekjóléti szolgálat szünidei foglalkozásokat biztosít a
településen élő gyermekek (8 éves kortól 18 éves korig) és fiatal felnőttek részére.
Tavaszi, őszi és téli szünet napjaiban fél-fél napos, nyári szünetben, minimum két
alkalommal - egy-egy hétre - szervez egész napos nyári tábort, foglalkoztatást a
család és gyermekjóléti szolgálat épületében, ahol biztosított a gyermekfelügyelet
és az életkornak megfelelő foglalkoztatás.
(2) Az önkormányzat a fenntartásában és a működtetésében lévő köznevelési
intézményben jogviszonnyal rendelkező gyermekek számára alternatív napközbeni
ellátásként biztosítja az (1) pontban szabályozottak szerint a gyermekek nyári
szünidei napközbeni ellátását (a továbbiakban: nyári napközis tábor), mely ellátás a
gyermekfelügyelet és foglalkozásokon kívül a gyermekek napi háromszori
étkezését is magában foglalja.
6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások eljárási szabályai
10. §

(1) Az ellátások iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani.
(2) Az ellátások igénybevételéről – önkéntes igénybevétel esetén – az intézményvezető
dönt. Amennyiben a kérelmező a döntést vitatja az ellátás igénybevételének
kérdéséről, úgy
a) önkormányzati fenntartású intézmény esetén a polgármester,
b) ellátási szerződéssel rendelkező fenntartó esetén a fenntartó szervezet belső
szabályzatában kijelölt vezető dönt.
11.§
(1)

Az étkezési térítési díjra a Gyvt. 146.§-150.§ -aiban foglalt rendelkezéseket,
valamint az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési
nyersanyagnormákról és élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi
önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)

A bölcsődében a gondozásért térítési díjat kell fizetni a Gyvt 146. §-ában
foglaltak szerint. A gondozási díjat a ténylegesen igénybe vett napok után kell
fizetni.

(3)

Az intézményi térítési díjat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

III. fejezet Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelméről
szóló 8/2006.(V. 25.) önkormányzati rendelet.
Lőrinci, 2017. március 30.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Schottner Norbert sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
2017.03.30.
………………………………………………
kihirdetés dátuma

Schottner Norbert sk.
aláírás
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A R. 1. sz. mellékletét módosította a 7/2019.(III.28.) önk. R. 1. §-a. Hatályos: 2019. április 1-től.

Rendelet 1. számú melléklete
Bölcsődei gondozási térítési díja

Önköltségszámítás
Létszám a gondozási napok alapján: 12 fő
Központi támogatás 2019. évre: 9.774.000-Ft
Szolgáltatási költség 2019.évre
11.506.917-Ft
Éves intézményi térítési díj:
11.506.917 – 9.774.000-Ft = 1.732.917-Ft
Egy főre jutó havi gondozási térítési díj:
1.732.917-Ft / 12 hó / 12 fő (engedélyezett létszáma) = 12.034-Ft/hó/fő
Nevelési napok száma (2019. év): 230 nap
Egy napra jutó 2019. évi intézményi térítési díj:
1.732.917-Ft/230nap/12fő = 628-Ft
/nap/fő
Egy napra jutó megállapított, személyi térítési díj: 2019. évi gondozási térítési díj:
/nap/fő
Kerekített térítési díj: 630-Ft
2019. évi Fizetendő térítési díj: 630-Ft

628-Ft

