
Földeák Községi ön kormányzat Képviselő-testületének
1'l 12021.(X.28.) rendetete
a gyermekek védelméről

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő{estÜlete Magyarország Alaptörvénye 32' cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredetijogalkotói hatáskörében eljárvá a gyermeke-k védelméről és
a gyámügyi igazgatásrÓl szóló 1997. évi XXX|. törvény 16's (1)oet<ezoós a) pontjában, a 29.$_
ában, a 'l3'1 .$ (í ) bekezdésében, valamint a '162.$ (5) bekezdésáben kapott felhatalmazás alapjáÁ,
Magyarország Helyi Önkormányzatairól szólo 2011. évi CLXXXIX. törv'ény 13.s (1) bekezdés'Ba.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következoket rendeli el:
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1. A rendelet hatálya
1.s (1)A rendelet hatálya kiterjed Földeák község közigazgatási terÜletén lakcímmel rendelkező,
a gyermekek védelmérólés a gyámÜgyi igazgatásrólszólÓ 1997. éviXXX|. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 4.S_a szerinti jogosultakra, valamint a Földeák Térségi Szociális, LgészségÜgyi,
Gyermekjóléti és Óvodai Társulás (továbbiakban: Társulás) által közvetlenÜl ellátott és a Társulás
fenntartásában lévő Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális lntézmény (továbbiakban:
lntézmény)alapítÓ okiratában és működésiengedélyé-ben meghatározottellátásiierÜletekre és az
ellátást igénybe vevőkre.

(2) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az
irányadóak.

2. A gyermekek védelmének rendszere
2"$ (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történo nevell<ecJésenoli elíjsegítésére,
veszélyezettségének megelőzésére és megszÜntetésére, valamint a szÚiői vagy lrozzátartozói
gondoskodásból kikerÜlő gyermek helyettesítő védelmének biztosításara irányulítevékenység.
(2) A Foldeák Községi Önkormányzat KépviselőtestÜlete itovábbiakban: Képviselő{estÜIet) e
rendeletben foglaltak szerint biztosítja a személyes goncloskodást nyÚjto ellátásokat, tavábbá
szervezi és kÖzvetÍti a máshol igénybe vehető ellátásokhozvala hozzájutást'

{3) A gyermekek véde|mét a Képviselő{estület a következŐ
alape!|átások keretében biztosítja:

a) gyermekjÓléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása.

személyes gondoskodást nyújtÓ

ll. Fejezet
GyermekjóIéti eIIátások

3. Szernélyes gondoskodást nyújtó gyerrrrekítisí! * inpnl iaet;tsr:;k

3' $ (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti aiap.:lletá;;oi< ,:x',,ija ;i i]y*intei.l csalácban
töfténő nevelésének elősegítése, a veszélyezettség kialakr-rlá*iirri;:Íi' illetrró 
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való kiemelésének rnegelőzese. valamint ia kialakult V*il:'.#híijlil)l''_l}1:ir,;l iri*,*,;:zuntetós*. Az
alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelrrtl, ii.,illil1l: ,í:i r:iktjícs;i íeiiőcéshez'
életkörÜlményei nek javításához'

(2) Földeák Kozségi Önkornrányzat (továbbiakharn: Önkorn"lácv,;:llti íit,:l1;ii;:fiatási terijletén az
alábbi személyes gondoskodás ker'etét;i* tarksz'.Ó gyermekjÓ!*1ii ;:itipeitinií:l;t'ill','-b,;'uc,sítia:

a) gyerrnekjÓléti szoigáltatás"
b) gyer'mekek napkÖzberii r-,:l]á{ási:l jl.1116ir!i.;r;l 
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ba) bölcsődei,
bb)óvodai,



bc) általános iskolai étkeztetés.

(3) E rendelet 1' $..(1) bekezdésében meghatározott ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti
alapellátásokat az Önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja:

a) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat múködtetése társulási formában,
b) Bölcsőde működtetése társulási formában
c) Óvodai nevelés ellátása társulásiformában
d) a Társulás által fenntartott saját intézménye közremÚködésével.

(4) A gyermekjóléti alapellátást az alábbi intézmény biztosítja:
a) a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint a (3) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt

ellátások tekintetében a Földeáki Egyesített EgészségÜgyi és Szociális lntézmény (6922
Földeák' Zárda U.2'),

b) a (2) bekezdés b) pont bb) és bc) alpon$a, va|amint a (3) bekezdés c) pontjában foglalt
ellátás tekintetében a Földeáki Gyermekmosoly Óvod a (6922 Földeák, Zárda u. 22') áítal.

4. A gyermekjóléti szoIgáltatás
4.s (1) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) szervezési, szolgáltatási
és gondozási feladatokat lát el, a védőnői szolgálattal együttműködve'

(2) A szolgálat feladatai kÜlönösen:

a) a telepÜlésen élő
figyelemmel kisérése,

gyermekek szociális helyzetének folyamatos

b) a gyermekek jogairÓl, a részÜkre biztosított támogatásokról valÓ
táj é koztatá s, az ezekhez v aló hozzdjutás se g íté se,
c) a védelembe vett, illetve a helyettes szÜlői gondozásba vett gyermekek
gondozási_ nevelési tervének elkészítése,
d) a helyettes szulői hálózatszervezése,
e) a nev.elési-oktatási intézmények gyermekvédelmifeladatai ellátásának segítése,f) az Önkormányzat e rendeletének folyamatos figyelemmel kisérésó, uJ ellátások
bevezetésének kezdeményezése,
g) felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók
körülményeinek vizsgálata.

5' Gyermekek napközbeni ellátása
5. s (1) Az Önkorm ányzata gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szórvezi meg
azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szÜleik, gondozóik munkavégzésÜk, egészségl
állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

(2) A gyermekek napközbeni e|látását elsősorban az olyan gyermekek számára kell biztosítani,

a) akinek testi, szellemifejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szÜksége,
b) akit egyedÜlálló, vagy időskorú személy nevel,
c) akivel egyÜtt a családban 3, vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve

eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban
részesül,

d) akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni.

(3) A gyermek napközbeni elláiása íránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjének kell
benyÚjtani, aki jogosult az eljárás lefolytatásra' A bölcsődei, Óvodai, iskolai ellátás alapja áz ellátást
biztosító intézmény vezetőjének intézkedése

6. lntézményi térítési díj
6. s (1) Az ellátást igénybevevő nagykorú, a szÜlői felügyeletet gyakorló szÜlő, vagy más törvényes
képviselő (a továbbiakban: kötelezett) az ellátásért a Gyvt-ben, valamínt az ónkormányzát e



rendeletében foglaltak szerint köteles térítési díjat fizetni. Az Képviselő{estÜlet a térítési díj
mértékét évente kétszer, minden év február 28. napjáig és augusztus 31. napjáig felÜlvizsgálja.
(2)A gyermek napkozbeniellátásaként biztosított bölcsŐdei ellátás keretében fizetendő térítésidíj,
valamint azővodai és iskolaiétkezésitérítésidíjösszegét jelen rendelet 1. met!ékletetar1almazza'
(3) Az intézmény vezetóje az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül értesíti kötelezettet a személyi térÍtési díjról.

(a) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja Vagy annak csökkentését, vagy
elengedését kéri, a (3)bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétcÍl számított B napon bei-úl
a fenntartÓhoz fordulhat. llyen esetben a Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-tesiuletének
Szociális Bizottsága dönt a személyi térítési díj összegéről.
(5) Ha az ellátást a jogosult a hÓnap nem mindegyik napján veszi igénybe, betegség Vagy más ok
miatt, akkor a távolmaradását az intézmény vezetőjénél kell bejeleÁteni.
A bejelentést követő naptÓl a kÖtelezett a távolmaradás idején mentesÜl a térítési díjfizetési
kötelezettsége alól.

(6) A személyi térítési díjbÓl 2s.-Ft/nap kedvezményben részesül az a gyermek, aki az étkezési
formák közül az ebédet igénybe veszi és a Gyvt. 148.s (5) bekezdés a), o), c) pontjaiban biztosított
50%-os normatív kedvezményre nem jogosult.

(7) A bölcs<Ídei gondozási díjat az adott hónapban igénybe vett ellátási napokra kell a kötelezettnek
megfizetni.

7' Ae.intézményitérítési díj befizetése és ellenőrzése
7-s (1)A személyi térítési díjat havonként a tárgyhó 'l0. napjáig kell az ellátást nyújtó intézmény
részére megfizetni.

(2) Az intézmény vezetóje ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként
megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvőzető 15 napos határidő
megjelölésével a kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt térítésí díj befizetésére.
(3) Ha a (2) bekezdésben tett intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetóje
kezdeményezi a díjhátralék behajtását, fizetési meghagyás kibocsátását, illetve bírosági útón
történő érvényesítését. Az intézmény vezetője nyilúántartásba veszi a kötelezettet, és
negyedévenké nt táj éko ztatja a fen nta rtót a d íj hátra lékrÓl.

lll. Fejezet

8.Záró rendelkezések
8.s (1) E rendelet2021. október 27' napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

9. s E rendelet hatályba lépésével egyidej
29 l20 13. (Xl l. 1 9' ) önkormá nyzati rendelgt1
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1.,Bölcsőde: gondozásintézményitérítésidíja:

étkeztetés intézményi térítési díja:

gyermekfelügyelet:

játszócsoport:

Az időszakos gyermekfelÜgyelet, valamint a játszócsoport
intézményi térítési díjat fizetni az első igénybevett óra
alkalommal.

Gyermekek napközbeni ellátása
lntézményi térítési díjáról

1. melléklelet

0'-FUellátási nap

408'-Ft/eIlátási nap

250,-Ft/óra

250,-FValkalom

igénybevétele esetén nem kell
után maximum hetente kettő

2.,Gyermekmosoty Óvoda:

3.,Návay Lajos Ált. |skoIa:

étkeztetés intézményi térítési díja:
tízÓrai
ebéd
uzsonna

összesen

74.-Ftlfőlnap
259'-Fllfőlnap
61.-Ftlfőlnap

394.-FtlfőInap

étkeztetés intézményi térítési díja:
tízorai 74.-Fttfőlnapebéd 219'-Ftlfőlnap
uzsonna 6.1.-Ft/főlnap

összesen 394'_Filfőlnap



ELŐZETEs HATÁsVEsGÁLAT

Földeák község ön kormá n yzata Képvise lő_testü letének
a gyermekek védelméról

1 1 l 202'l .(x.28. ) ön ko rm ányzati re n d e leté h ez
(a jogalkotásróI szóló 2010. évi cxxx. törvény 17.$-a alapján)

A jogszabály megalkotásának szükségessége :

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti
osztály 2021' szeptember 21' napján kelt CS/BO1 lo453o-7t2o21. számÚtorvényességi felhíiással
élt.
A célellenőrzés során szakmai segítségnyÚjtás keretében a rendeletben feltárt jogsértések, hibák,jogi anomáliák kijavítása indokolttá teszik a meglévő Rendelet módosítáóa helyett egy új;
áttekinthető, egységes önkormányzati rendelet megalkotását.
A Rendelet megalkotásával egyértelmű szabályozási környezet teremthető a jogalk almazok
számára.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A Rendelet megalkotásának nincs a korábbi rendelethez képest eltérő költségvetési hatása.

Környezeti és egészségi következmények:

Nem releváns

Admin isztratív terheket befolyásoIó hatás :

Nem releváns

A jogszabály alkalmazásához szükséges szemétyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi fettételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzÜgyi feltételek rendelkezésre állnak, változtatást nem
igényelnek'

Földeák, 2021. oktober 21.



lNDoKoLÁs
Földeák község önkormányzata Képviselő-testületének

a gyermekek véde|méről
1 1 I2o21.(X.28.) ön kormányzati rendeletéhez

(a jogaIkotásról szóló 2010. évi cxxx. törvény 18.$_a atapján)

A Mjniszterelnokség a kormányhivatalok 2021' éví ellenőrzési munkatervében feladatul ttjzte a
helyi önkormányzatok gyermekvédelmi és szociális rendeleteinek törvényességi célvizsgálatát,
amelyre tekintettel a törvényességi felÜgyeleti jogkörében eljáró CsoÁgrád--Csanáo 1tegyei
Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) megvizsgálta Éotoear Kölzségi Önr.or'án!áat
Képviselő{estÜletének a gyermeket veoölmerőt szolizgtzóta' 1xtl.t9.)önkormányzatirendeletét(továbbiakban: Rendelet).

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi FelÜgyeleti
osztály 2021' szeptember 21. napján kelt CS/B01 t}453o-7l2O21. számutorvéáyességi felhíiással
élt.

Fentiekre tekintettel a Rendelet felÜlvizsgálatra került. A célellenozés során szakmai
segítségnyújtás keretében a rendeletben feltárt jogsértések, hibák, jogi anomáliák kijavítása
indokolttá teszik a meglévő Rendelet módosításá helyett egy u;, áttexintneto, egyseges
önkormányzati rendelet megalkotását.

Földeák, 2021. oktober 21.


