Kisdorog Község Önkormányzata
4/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
Kisdorog Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 151.§ (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
I. fejezet
1. A rendelet célja
1.§ E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az
önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekétkeztetés
igénybevételeinek feltételeiről.
2. A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed
a.) a gyermekvédelmi alapellátások tekintetében Kisdorog Község közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekekre,
b.) a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a Varázskapu Bölcsőde és Óvoda kisdorogi
tagintézményében óvodai nevelésben részesülő, óvodai jogviszonnyal rendelkező
gyermekekre,
b.) olyan, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 4.§ (1) és (3) bekezdésében meghatározott gyermekekre és fiatal
felnőttekre, akik a (b) pontban szereplő intézmény szolgáltatásait igénybe veszik.
3. A gyermekek védelmének helyi rendszere
3.§ (1) Kisdorog Község Önkormányzata a gyermekek védelmét a Gyvt. 15.§ (2)
bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátások keretében, a Bonyhádi Gondozási
Központon keresztül biztosítja.
4. Térítési díjak
4.§ (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az étkeztetésért – a Gyvtben meghatározott kivételekkel - térítési díjat kell fizetni.
(2) A térítési díjak és a térítési díjkedvezmények mértékét jelen rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
5.§ (1) Megszűnik az ellátás:
a) a jogosultsági feltételek megszűnésével,
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b) önkéntesen igénybe vett szolgáltatás esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője
kezdeményezésére,
(2) Térítési díj ellenében igénybe vett gyermekétkeztetési szolgáltatás esetében, a 60 napot
meghaladó díjtartozásról a szolgáltató a gyermekjóléti szolgálatot értesíti, további
intézkedések megtétele céljából.
5. Záró rendelkezések
6.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Kisdorog Község Önkormányzati Képviselőtestületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003.(VIII.15.) sz. rendelete.
Kisdorog, 2016. április 7.

Klein Mihály
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző
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1. melléklet a 4/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK
I. Gyermekétkeztetés

Reggeli
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Nyersanyag
norma
63 Ft + ÁFA
174 Ft + ÁFA
63 Ft + ÁFA
300 Ft + ÁFA

Térítési díj
63 Ft + ÁFA
174 Ft + ÁFA
63 Ft + ÁFA
300 Ft + ÁFA
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