Váraszó Község Önkormányzatának
2/1998. (II. 10.) rendelete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Váraszó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ának (1) bekezdésében és 157. §-ának (5) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a törvény végrehajtási rendeleteit figyelembe véve az alábbi rendeletet
alkotja:
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I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a törvényben foglalt önkormányzati ellátásokkal, intézkedésekkel
segítséget nyújtson a gyermekek törvényben deklarált jogainak érvényesítéséhez,
gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről, segítse a
szülőket a gyermekükről való gondoskodásban, a hiányzó szülői gondoskodást pótolja.
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(2) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 124. §-ában és 125. § (1) bekezdésében foglalt
általános és különleges illetékességi szabályok szerint Váraszó község közigazgatási
területére.
Ellátási formák
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2. §
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás;
b) gyermekek napközbeni ellátása:
ba) óvodai ellátás;
bb) napköziotthonos ellátás;
c) gyermekek átmeneti gondozása.
Hatásköri szabályok
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3. §

A Képviselőtestület
a) évente rendeletben szabályozza az önkormányzat, vagy a társulásban fenntartott személyes
gondoskodást nyújtó ellátások, intézmények intézményi térítési díját;
b) dönt a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások ellátási szerződés alapján történő
biztosításáról;
c) gyakorolja az intézmények fenntartójának irányítási jogkörét az önkormányzati
intézmények vonatkozásában;
d) évente értékeli a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátását.
II. fejezet
Az egyes ellátási formák szabályai
Pénzbeli ellátások
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Módosította az 5/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2004. április 1-től.
Módosította a 12/2003. (IX. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2003. szeptember 4-től.
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Módosította a 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től.
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Módosította a 1/2014. (I. 15.) rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től.
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Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
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4. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
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5. §
III. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás
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6. §
(1) Pétervására Város Önkormányza a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást az
"Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (3250 Pétervására, Szent Márton út 14.)
intézmény (a továbbiakban: Intézmény) keretében működő gyermekjóléti szolgálaton
keresztül biztosítja az illetékességi körébe tartozó gyermekek részére. A gyermekjóléti
szolgálat tevékenységére, igénybevételére a Gyvt. 39-40. §-okban foglaltak az irányadók.
(2) Az Intézmény ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a törvény, illetve a törvényhez
kapcsolódó végrehajtási rendeletek a hatáskörébe utalnak.
(3) Az Intézmény köteles együttműködni a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsorolt szervekkel,
jelzésük alapján a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében a további
intézkedéseket megtenni, illetve a gyámhatóság hatáskörébe tartozó ügyekben a szükséges
hatósági eljárást kezdeményezni.
(4) Az Intézmény köteles a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente
értékelést készíteni, és azt május 31-ig a Képviselőtestület elé terjeszteni.
Gyermekek napközbeni ellátása
7. §
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(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
(2) a) A napközbeni otthoni felvételi igényeket I. osztályban a beiratkozással egyidőben
április hónapban, II.-VIII. osztályokban tanév utolsó hetében mérik fel az osztályfőnökök, a
kérelmezők adatait a napközis csoportvezetőkkel közlik. Felvétel tekintetében az iskola
igazgató dönt.
b) Az óvodai felvétel kérése szülők, gondviselők által szóban történik április hónapban az
óvoda vezetője által meghatározott időben. Felvétel az óvoda vezető hatásköre.
(3) Az intézményvezetők felvétel tekintetében a gyermekjóléti szolgálat javaslatának
figyelembevételével döntenek.
(4) A gyermekek napközbeni ellátásában – óvoda, napközi otthon – részesülők esetén az
étkeztetésért fizetendő térítési díj meghatározásának és csökkentésének feltételeit a Gyvt.
tartalmazza.
8. §
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Hatályon kívül helyezte a 2/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2006. február 16-tól.
Hatályon kívül helyezte a 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. január 1-től.
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Módosította a 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től.
8
Módosította a 9/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2004. május 1-től.
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(1) A Képviselőtestület a Gyvt. 45. §-ában meghatározott gyermekek átmeneti gondozási
feladatokat az Intézményben működő helyettes szülői hálózat keretében látja el.
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(2) A helyettes szülői hálózat keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról, mentalhigiénes és egészségügyi ellátásáról,
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.
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(3) A helyettes szülői jogviszonyra egyebekben a Gyvt. 49. §-ának rendelkezéseit kell
alkalmazni.
9

V. fejezet
Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet 1998. február 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:
a) Váraszó Község Önkormányzatának a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 4/1993.(VIII.9.) rendeletének 6. § (1) bekezdésének a) pontjában a
„rendszeres gyermekvédelmi támogatásról” szövegrész, a 18. § a) pontja, 19. § (1)
bekezdésben az a) pont és a „Fenti értesítést gyermekek napközbeni ellátásánál az óvoda
vezetője eszközli.” szövegrész, 20. § (1) bekezdése, (5) bekezdésében „óvoda” szövegrész,
(6) bekezdésének a) pontja.
(3) Egyebekben az 1997.évi III. tv. és végrehajtási rendelkezéseinek szabályai az irányadóak.
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(4)

Váraszó, 1998. február 10.

Dr. Benkár József
jegyző
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Pálfi István
polgármester

Módosította a 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től.
Módosította az 5/2004. (III. 31.) rendelet. Hatályos: 2004. április 1-től.
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Módosította a 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től.
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Hatályon kívül helyezte a 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. január 1-től.
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