Nagybaracska Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/1998.(II.1.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
a módosító 6/2008.(II.20.), 7/2012.(III.30.) és 9/2014.(VIII.29.)
önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben
Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
I.
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet szabályozza Nagybaracska Községi Önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátási formákat, az ellátási formák igénybevételének
módjait, valamint a fizetendő térítési díjakat.
II.
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátási formák
2.§
Az alapellátás keretébe tartozó ellátások közül:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása.
III.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele
3.§
1

(1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást társulásban a Térségi Családsegítő-és
Gyermekjóléti Szolgálat Gara intézményével láttatja el. A személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (V.9.) Kt. rendelete rendelkezik.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének családban
történő nevelésének elősegítése. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése. A családjából kiemelt gyermekek visszahelyezése
érdekében intézkedések megtétele.
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Módosította a 7/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 1. naptól.

4.§
(1) A Képviselő-testület biztosítja a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését,
foglalkoztatását és étkeztetését.
(2) A gyermekek étkeztetését az önkormányzat által fenntartott Napközi Otthonos Konyha
biztosítja.
(3)
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IV.
A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjak mértéke
5.§
(1) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő étkezési térítési díjak mértékét a 2.sz.
melléklet tartalmazza.
(2) A megállapított étkezési térítési díjat a térítési díj fizetésére kötelezett havonta a
tárgyhónap 10. napjáig köteles befizetni az intézményvezetőnél.

V.
Záró rendelkezések
6.§
(1) Ez a rendelet 1998. február 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet által nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. törvény, valamint a
133/1997.(VII.29.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Nagybaracska, 1998. január 20.
Király Sándor sk
polgármester

Tóth Istvánné sk
jegyző

Ez a rendelet kihirdetve 1998. február 1-én.
Nagybaracska, 1998. február 1.

1

Tóth Istvánné sk
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 6/2008.(II.20.) Kt. rendelet. Hatálytalan 2008. február 20-tól.

-2-

1.

1

számú melléklet a 3/1998.(II.1.) önkormányzati rendelethez

1

Hatályon kívül helyezte a 6/2008.(II.20.) Kt. rendelet. Hatálytalan 2008. február 20-tól.
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2. számú melléklet a 3/1998.(II.1.) önkormányzati rendelethez
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A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő étkezési térítési díjak 2014. évben

1.

Óvodai napközis ellátásban részesülők:

238.-Ft/nap

2.

Iskolai napközis ellátásban részesülők:

331.-Ft/nap

Iskolai menzát (ebédet) igénybevevők:

194.-Ft/nap
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Módosította a 9/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2014. szeptember 1-től.
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