
Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.18.) 

önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

(Hatályos: 2018-01-01 –től) 

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, 29. 

§ (2) bekezdésében, 94.§ (1) és (2) bekezdésében és 96.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

A rendelet hatálya és eljárási rendelkezései 

1.§       (1) E rendelet hatálya kiterjed azokra, akik Nagyszénás területén lakó, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt)  4.§ (1) bekezdésében szabályozottak körébe 

tartoznak. 

 

(2) E rendeletben szabályozott gyermekvédelmi ellátások igénylése iránti kérelmet a 

Polgármesteri Hivatalnál, az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

II. FEJEZET 

 A gyermekek védelmének rendszere 

2.§       (1) Az önkormányzat az e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és 

természetbeni, illetve a személyes gondoskodást biztosító ellátásokat, továbbá szervezi 

és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

(2)
Hatályon kívül helyezte a 13/2015. (V.20.) önkormányzati rendelet 2015. május 21-től.

 

(3) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátásokat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás 

b) gyermekek napközbeni ellátása 

c) gyermekek szünidei étkeztetése 

 

3.§ 
Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2015. március 1-től.

 

 

 

III. FEJEZET 

Gyermekjóléti alapellátások 

4.§        

(1) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 



a) gyermekjóléti szolgálat 

b) gyermekek napközbeni ellátása 

ba.) bölcsőde, 

bb.) óvoda, 

bc.) általános iskolai napközi 

bd.) családok átmeneti otthona 

 

(2) A bölcsődei, óvodai és az általános iskolai napközi ellátására irányuló kérelmet az 

intézmény vezetőjénél kell benyújtani, az intézményvezető intézkedése alapozza meg 

a jogviszony keletkezését. 

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pont, ba), bb), és bc) alpont szerinti alapellátásokat 

saját fenntartású intézményei útján, a bd) alpontban foglalt alapellátást szerződés keretében 

biztosítja. 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

(5) Az ellátás megszűnésének eseteit és módjait a Gyvt. 37/A. §-a szabályozza. 

Gyermekek szünidei étkeztetése 

4/A § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 21/C § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl, 

valamennyi nagyszénási lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola 1-8. 

évfolyamára beíratott gyermeknek a nyári szünidőben legalább 43 munkanapon keresztül 

ingyenes szünidei étkezést biztosít. 

(2) Az ingyenes szünidei étkezés a gyermek szülője, törvényes képviselője kérelmére annak a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek biztosístott, akinek a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév június 1-jén fennáll. 

Térítési díjak, térítési díj kedvezmények 

5.§       (1) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő nettó intézményi térítési díjak      

                 értékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

            (2) A gyermekétkeztetés térítési díját a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell 

                  megfizetni. 

            (3) A fizetendő térítési díjak mérséklése és elengedése a személyes gondoskodást  

                  nyújtó gyemekjóléti alapellátások és gyervekvédelmi szakellátások térítési díjáról  

                 és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)  

                  kormányrendelet 6. melléklete alapján történik. 

 

6.§       E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 5/2007.  

            (II.28.) önkormányzati rendelet, valamint a 24/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet. 
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