Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
27/2013. (XII.20.) Ör. rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
(A 2017. április 1-jén hatályba lépett módosításokkal egységes szerkezetben)
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §1
(1) Zákányszék Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Zákányszék
község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
(a továbbiakban: Gyvt.) 4.§-ában meghatározott személyek részére a Gyvt-ben és az e
rendeletben foglaltak alapján biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat.
(2) Pénzbeli és természetbeni ellátás keretében az arra jogosult a Gyvt-ben meghatározott
feltételekkel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az Önkormányzat
pénzbeli ellátásként - Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati
rendeletében meghatározott feltételekkel - rendkívüli települési támogatás keretében
gyermekvédelmi települési támogatást nyújt.
(3) Az Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében a
gyermekek napközbeni ellátását bölcsőde működtetésével a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és
Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) intézményében, a család- és gyermekjóléti szolgálat
feladatait társulás útján a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központja által biztosítja.
2. §2
(1) Az Önkormányzat a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdése szerinti gyermekétkeztetési feladatokat
az önkormányzat fenntartásában lévő Óvoda intézménye által biztosítja.
(2) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az Önkormányzat az
intézményi gyermekétkeztetés keretében a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére
az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezést, az óvodás gyermekek számára az óvodai nevelési napokon, a
tanulók számára az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és
uzsonna formájában két kisétkezést biztosít.
(3) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást és a bölcsődei étkeztetést, valamint az óvodai
gyermekétkeztetést az Óvoda épületében, az általános iskolai gyermekétkeztetést a
Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében biztosítja.
(4) Az Önkormányzat - a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott gyermek
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részére - szünidei gyermekétkeztetés keretében az Óvoda konyhája által a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítja.
(5) A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, a gyermek törvényes képviselője
(a továbbiakban: kérelmező) írásbeli kérelmére történik. A kérelmező a kérelmét az Óvoda
intézményvezetőjénél nyújthatja be, amelyről az intézményvezető a Gyvt-ben foglaltak
alapján dönt.
(6) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti alapellátás megszűnésére a Gyvt-ben
foglaltakat kell alkalmazni. A Gyvt. 42. § (4) bekezdésében foglaltakon túl a bölcsődei
gondozás megszűnik a szülő vagy a törvényes képviselő írásbeli kérelmére, vagy a bölcsőde
házirendjének súlyos és ismételt megszegése miatt.
(7) Az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében nyújtott gondozási díj összege nulla forint.
(8) A gyermekétkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, az ingyenes és
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére a Gyvt. 21/B. § szabályai és a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendeletben foglaltak az irányadók, egyéb kedvezményt az Önkormányzat nem
biztosít, méltányosságot nem gyakorol. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját e
rendelet melléklete tartalmazza.
(9) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az igénybevétel napjától havonként tárgyhónap
15. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.
3. §
Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
4. §
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásról szóló 4/2006.(II.24.) Ör. rendelete hatályát veszti.

Matuszka Antal
polgármester

Gárgyán István
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. december 20.
Gárgyán István
Jegyző

Egységes szerkezetben hiteles 2017. árpilis 1. napjától:
Gárgyán István
Jegyző

Melléklet a 27/2013. (XII.20.) Ör. rendelethez3

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának mértéke:

a) Bölcsődei gyermekétkeztetés (Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde)
reggeli:

59,- Ft

tízórai:

23,- Ft

ebéd:
uzsonna:
együttesen:

161,- Ft
55,- Ft
298,- Ft

b) Óvodai gyermekétkeztetés (Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde)
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
együttesen:

96,- Ft
189,- Ft
65,- Ft
350,- Ft

c) Általános iskolai gyermekétkeztetés (Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola)
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
együttesen:

72,- Ft
206,- Ft
72,- Ft
350,- Ft

Az intézményi térítési díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.
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