NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL
(Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában, 35. § (1)
bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében 151. § (4a) bekezdésében és 162. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel Nagydorog Nagyközség területén tartózkodó
magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által
menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és
szüleire;
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodási jogát Nagydorog Nagyközség területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik;
c) a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a Nagydorog Nagyközség területén
tartózkodó tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi
gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy
kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt
felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az
illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.

(2)

E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
Nagydorog Nagyközség területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek
védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezésnek, a nevelési felügyelet
elrendelésének vagy a gyám kirendelésének az elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. Magyarország területén a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező és szokásos tartózkodási helyet létesítő
gyermek védelmét szolgáló eljárás során e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni,

2
feltéve, hogy a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az
1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet
vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik.
2. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái
2. §
Az önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás: a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás keretében, a
társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat vonatkozó önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint.
b) gyermekek napközbeni ellátása: az önkormányzat fenntartásában működő
Nagydorogi Szivárvány Óvoda keretében, az általános iskolás gyermekek
napközbeni felügyelete kivételével, mely a Tízentúliakért Egyesület Nagydorog által
fenntartott Napsugarak Családi Napközi keretében a fenntartóval kötött
megállapodás alapján.1
3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele
3. §
(1)
Az önkormányzat által fenntartott intézmény keretében biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevétele iránti kérelmet a gyermek szülőjének vagy más törvényes
képviselőjének írásban a Nagydorogi Szivárvány Óvoda intézményvezetőjéhez kell benyújtani. 2
(2)
Az intézményvezető az ellátás igénybevétele iránti kérelemről az intézmény kapacitása
figyelembe vételével dönt.
(3)
Külön eljárás nélkül akkor biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátás, ha
indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az azonnali ellátás akkor tekinthető indokoltnak, ha a
gyermek napközbeni étkeztetése az igény elbírálásának időtartama alatt a kérelmet benyújtó által
írásban tett nyilatkozat szerint más módon egyáltalán nem oldható meg.
(4)
Az ellátás megszűnik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
37/A. §-ában foglalt esetekben és módokon.
4. §
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(1)
A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetésért az 1. mellékletben
meghatározott térítési díjat kell fizetni.
(2)
A polgármester a gyermek egyéni rászorultsága alapján a személyi térítési díjat
elengedheti azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 151. (5) bekezdés aa-ad) pontjaiban
foglaltaknak megfelelő gyermekek számára, akik esetében a gyermeket gondozó családban az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj
legkisebb összege) a 150%-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint
tartósan betegnek, illetve súlyosan fogyatékosnak minősül, és ennek tényét e törvényben és
annak végrehajtási rendeletében előírt módon igazolja,
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja
meg külön-külön vagy együttesen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény 19. § (7) bekezdésében meghatározott értéket.
(2) A polgármester a gyermek egyéni rászorultsága alapján 50 %-os étkezési térítési
díjkedvezményt állapíthat meg azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem
részesülő – az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek meg nem felelő - gyermekek számára, akik
esetében a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj
legkisebb összege) a 150%-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint
tartósan betegnek, illetve súlyosan fogyatékosnak minősül, és ennek tényét e törvényben és
annak végrehajtási rendeletében előírt módon igazolja,
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja
meg külön-külön vagy együttesen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény 19. § (7) bekezdésében meghatározott értéket.
(3) A személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére irányuló kérelem esetében a
polgármesterhez benyújtott kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 5. melléklete szerinti kitöltött jövedelemnyilatkozatot, valamint
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti kitöltött vagyonnyilatkozatot.
(4) Amennyiben a személyi térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díjat vitatja, a vitás ügyet
a polgármester bírálja el.
4. Érdekvédelem
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5. §
(1)

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben érdekképviseleti fórum
működik.

(2)

Az érdekképviseleti fórum tagjai közül maga választja meg elnökét.

(3)

Az érdekképviseleti fórum határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

(4)

Az érdekképviseleti fórum döntéseit a jelenlévők több mint felének igen szavazatával
hozza.

(5)

Az érdekképviseleti fórum üléséről az érdekképviseleti fórum jelenlévő tagjai többsége
által elfogadott tagja jegyzőkönyvet készít.

(6)

Az érdekképviseleti fórum működésének szabályait egyebekben maga állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
6. §

(1)

Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti Nagydorog Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (IV. 14.) rendelete, valamint a 15/2009.
(VII. 8.) ÖR. rendelet.
Kovács György sk.
polgármester

dr. Sátor Vera sk.
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Nagydorog, 2015. április 29.
dr. Sátor Vera sk.
jegyző
Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül.
Nagydorog, 2015. július 3.
dr. Sátor Vera
jegyző
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1. melléklet
a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A NAGYDOROGI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
KERETÉBEN NYÚJTOTT ÉTKEZTETÉSÉRT FIZETENDŐ

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK
(Ft-ban)

ÓVODÁSOK

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK
tízórai+ebéd

ebéd

napközi

tízórai
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alsó
tagozat
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