
Dédestapolcsány Község  Önkormányzat Képviselőtestületének
15/2008. (VII.17.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról,
azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról

(a módosítással egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község  Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § 
(1) bekezdése,valamint az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi 
igazgatásról (továbbiakban: Gytv.) 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -
figyelemmel a 133/1997. (VII.29.) sz. Korm. rendeletben foglaltakra - a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a
fizetendõ térítési díjakról az alábbi rendeletét alkotja.

1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátási formák:
a) gyermekjóléti szolgálat
b) gyermekek napközbeni ellátása
             - óvodában
             - iskolai napközis foglalkozáson

(2) Az (1) bekezdés a.) pontjában szereplő ellátást – a Sajókaza székhellyel működő – 
Nappali Szociális Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás keretében biztosítja az Önkormányzat. *

2. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének módja, 
eljárási szabályok

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylõ törvényes 
képviselője (kérelmező) kérelmére történik.

(2) A kérelmezõ a kérelmet az intézmény vezetõjénél nyújthatja be a  133/1997.(VII.29.) 
Kormányrendelet szerinti nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletek 
csatolásával.

(3) Az ellátást nyújtó intézmények vezetõi kötelesek a kérelem beadásakor írásban
     tájékoztatni a kérelmezõt arról, hogy

- mely idõponttól és hol veheti igénybe az ellátást
- az ellátás tartamáról és feltételeirõl
- az ellátásért mennyi térítési díjat köteles fizetni
- az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról
- ismerteti az intézkedése elleni jogorvoslat lehetõségeirõl
- az intézmény házirendjérõl

           - a kérelmezõt megilletõ normatív kedvezményekrõl

*módosította a 4/2009.(IV.3.) rendelet
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(4) A kérelmezõ köteles:
a) a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tudomásul-vételérõl
    nyilatkozni
b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni
c) a jogosultsági feltételekben, illetve a nyilvántartott adataiban bekövetkezett
    változásokról, a változást követõ 15 napon belül nyilatkozni.

(5)Az ellátás megszüntetése esetén az intézményvezetõ írásban értesíti az ellátott
törvényes képviselőjét az 

- ellátás megszüntetésérõl,
- annak okáról
- idõpontjáról
- jogorvoslati lehetõségérõl.

3. §

Térítési díj

(1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülõi felügyeleti joggal
rendelkezõ szülõ vagy más törvényes képviselõ (továbbiakban együtt: kötelezett)
köteles.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások
keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért állapítható meg térítési díj.

(3) A gyermekek napközbeni ellátása (továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi
térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege.

(4) A Gytv. gyermekétkeztetéséért fizetendõ térítési díjra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni

a) óvodában
b) általános iskolai menzai ellátás keretében nyújtott étkeztetésre.

       (5)A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai az alábbiak:

Megnevezés       Díj
    Ft/nap

    Tízórai 
     Ft/nap

    Ebéd
    Ft/nap

  Uzsonna
    Ft/nap

Óvoda      180        36       108        36
Általános iskolai 
napközi

     200           -       170         30

Általános iskolai menza       170           -       170           -

A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

(6) A gyermekétkeztetésért fizetendõ személyi térítési díj az (5) bekezdés szerinti napi
összeg Általános Forgalmi Adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések
számának, valamint a normatív kedvezményeknek figyelembe vételével állapítható
meg.
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       (7)A térítési díjat a kötelezett a tárgyhónap 10. napjáig köteles megfizetni a Körjegyzőségi
       hivatal házipénztárába.

4. §

Jelen rendelet 2008. augusztus 1. napján lép hatályba.

Lukács László sk.                                                           Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Polgármester                                                                                   Körjegyző

Záradék:

A rendelet 2008. év július hó 17. napján kihirdetésre került.

                                                                                           Turócziné Fazekas Magdolna sk.
                                                                                                               Körjegyző
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