Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 30.) önkormányzati
rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bócsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)–(2) bekezdésében és
a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározottak alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által az önkormányzatok számára meghatározott, a gyermekek
védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a feltételrendszert, az eljárási szabályokat,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítását szabályozza a
helyi sajátosságok figyelembevételével.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Bócsa község közigazgatási területén élő, a Gyvt. 4. §-ában
meghatározott személyekre.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Bócsai Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata (székhely: 6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27.) látja el.
A gyermekek védelmének rendszere
3. §
(1) Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokat.
(2) Az önkormányzat az alábbi pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a)
pénzbeli és természetbeni ellátások:
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
ab) intézményi gyermekétkeztetés
ac) szünidei gyermekétkeztetés
b)
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
ba) család- és gyermekjóléti szolgálat
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bb) gyermekek napközbeni ellátása
Eljárási rendelkezések
4. §
(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a Bócsai Közös Önkormányzati
Hivatal 6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27. alatt lévő hivatali helységében lehet benyújtani.
(2) Az ellátás megállapítását a szülő, törvényes képviselő továbbá a nevelési-oktatási intézmény,
gyámhatóság, továbbá más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy
vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
5. §
Bócsa Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Korm. Rendelet szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg.
Intézményi gyermekétkeztetés
6. §
(1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést Bóbita Óvoda Bócsa Község
Önkormányzat Konyhája útján biztosítja a Gyvt.-ben foglaltak szerint.
(2) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnél az
étkezés lemondására a konyhát üzemeltető intézmény étkeztetésre vonatkozó szabályzata az
irányadó.
Szünidei gyermekétkeztetés
7. §
(1) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a
hátrányos, és halmozottan hátrányos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek részére benyújtott igény esetén ingyenesen, ételhordóban történő elvitellel biztosítja.
(2) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt a szülő vagy törvényes képviselő a 328/2011.
(XII.29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti nyilatkozaton nyújthatja be a gyermekek napközbeni
ellátását biztosító intézménybe, illetve a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatalba.
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
8. §
Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a)
család- és gyermekjóléti szolgálat
b)
gyermekek napközbeni ellátása.
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
9. §
(1) A Bócsai Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata ellátja a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat.
(2) A szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekek napközbeni ellátása
10. §
(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg azok
számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő
programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról
nem tudnak gondoskodni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskola napközi.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása – a gyermekétkeztetés térítési díja kivételével – díjmentes.
(4) Az intézményi térítési díjakat a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.
(5) A gyermekek napközbeni ellátására irányuló kérelmet az adott intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani. A benyújtott kérelmet az erre vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével az
intézmény vezetője bírálja el.
Záró rendelkezések
11. §
Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

Szőke-Tóth Mihály
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző
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Végső előterjesztői indokolás
Bócsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)–(2) bekezdésében és
a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározottak alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket elrendeli
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