28/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Állapot: 2012.04.01.

Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének
28/2010. (IX.14.) önkormányzati
r e n d e l e t e1
a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátásokról
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő–testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ában kapott
felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az állandó tartózkodásra
jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, a magyar hatóságok
által menekültként elismert gyermekekre, a gyermekek szüleire, törvényes
képviselőire (továbbiakban: szülők) akik Várpalota város területén
a) lakóhellyel rendelkeznek, (bevándorolt és menekült személyek tartózkodási
hellyel rendelkeznek)
b) a kérelem benyújtásakor nincs bejelentett lakóhelyük, de a
lakcímnyilvántartásban "Várpalotai lakcímnélküli" bejegyzés szerepel.
1/A. § 2 A rendelet hatálya kiterjed továbbá a gyermekjóléti szolgáltatás
vonatkozásában Ősi, Öskü, Tés, Jásd közigazgatási területén élő és az 1. §ban foglalt egyéb feltételeknek megfelelő személyekre, továbbá azon
hajléktalan személyekre, akik nyilatkozatukban az érintett települést jelölték
meg tartózkodási helyként.
2. § 3 (1) Gyermekjóléti alapellátások:
a) Gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde
b) Gyermekjóléti szolgáltatás
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátást Várpalota Város
Önkormányzata biztosítja, az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt
szolgáltatást Várpalota Kistérség Többcélú Társulása nyújtja a Térségi
Népjóléti Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata útján, a
Társulás tagjai által elfogadott, a Szociális és Gyermekjóléti
Feladatokat Ellátó Intézmény létrehozásáról szóló megállapodásban
foglaltak szerint.
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(3) A Térségi Népjóléti Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata
feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglalt
előírások szerint végzi.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
3. § (1) 4 A 2. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt gyermekjóléti
alapellátások igénybevételét Várpalota Város Önkormányzati Képviselőtestülete által évenként meghatározott beíratási időben lehet kérni az
intézmény vezetőjénél.
(2) Bölcsődében ellátott gyermek esetében - amennyiben testi, szellemi
fejlettségi szintje az óvodai nevelésre érett, és a szülő beleegyező
nyilatkozatot tett - az intézményi jogviszony a gyermek 3. életévének
betöltését követő 30. napon megszűnik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott 30 napos határidőn belül a gyermeket a
lakóhelye szerint illetékes óvoda - a szülő kérelmére - köteles felvenni.
(4) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételét a szülő az (1)
bekezdésben meghatározott időponttól eltérő időpontban is kérheti,
amennyiben előre nem látható méltánylásra okot adó körülmény merül fel.
(5) Méltánylásra okot adó körülmény, különösen:
a) ha a szülő a beíratási idő után egyedülálló válik,
b) ha a szülő egészségi állapota megromlik és emiatt gyermekét nem tudja
megfelelően ellátni,
c) a gyermek egészséges fejlődése érdekében szükségessé válik az intézményi
ellátás,
d) a jegyző - gyámhatósági jogkörében eljárva - a gyermeket védelembe vette,
és ezzel egyidejűleg kötelezte a szülőt, hogy kérje gyermekének felvételét
gyermekjóléti intézménybe.
e) a gyermeket nevelő szülők, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő nappali
tagozaton tanulmányokat folytat vagy a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ
Várpalotai Kirendeltsége által szervezett képzésen, átképzésen vesz részt.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt körülmény bekövetkezését - az egyedülállóság
tényét bizonyító irattal, orvosi igazolással, jegyző határozatával, a Veszprém
Megyei Munkaügyi Központ Várpalotai Kirendeltség által kiadott igazolással
- bizonyítani kell.
4. § 5 A 2. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített gyermekjóléti alapellátást
amennyiben a felvételt kérők száma meghaladja a rendelkezésre álló
férőhelyek számát, elsősorban az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) 6
b) akinek szülei (mindkét szülő) dolgoznak, nappali tagozaton tanulnak vagy
képzésben, átképzésben részesülnek,
c) jegyző által védelembe vett gyermek,
d) akit egyedülálló személy vagy időskorú személy nevel,
e) akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve ha a
szülő
gyermekgondozási
díjban,
gyermekgondozási
segélyben
vagy
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gyermekére tekintettel ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban
részesül,
f) a családban tartósan beteg, fogyatékkal élő gyermeket is nevelnek,
g) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának javaslatára
azt, akiről szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud megfelelően
gondoskodni.
5. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben nyújtott
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról önkormányzati rendelet
rendelkezik.
(2) 7
A
személyi
térítési
díjhátralék
behajtásával,
részletfizetés
engedélyezésével, a behajthatatlan hátralék törlésével kapcsolatos - a
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti
alapellátások
és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben
meghatározott - fenntartói hatáskört a polgármester gyakorolja.
6. § (1) Amennyiben az ellátást kérelmező szülő a gyermekek napközbeni
ellátását végző intézmény vezetőjének döntését nem fogadja el, a vitatott
döntést követő 8 napon belül a polgármesterhez benyújtott kifogással élhet.
(2) A polgármester a kifogás beérkezését követő 8 napon belül határozattal
dönt.
(3) A polgármester határozata ellen, a kézhezvételt követő 10 munkanapon
belül, Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének címzett, a
polgármesternél benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
(4) A jogorvoslat lehetőségéről az intézményvezető tájékoztatja az ellátást
kérelmező szülőt.
7. § (1) Ez a rendelet 2010. október 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 52/2003. (XII.30.) önkormányzati rendelet.
(3) 8 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és végrehajtási
rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

V á r p a l o t a, 2010. szeptember 09.

Németh Árpád
polgármester

7
8

Az 5.§ (2) bek. mód. a 11/2012. (III.30.) ör. 4.§-a
A 7.§ (3) bek. mód. a 11/2012. (III.30.) ör. 3.§-a

Máténé dr. Ignácz Anita
jegyző

