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A Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  -  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  -  az  alábbi
rendeletet alkotja:

     
Létavértes Város Önkormányzat Képviselőtestületének

13/2018. (IX.27.) számú önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §., 131. §.  és 148. §. (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a.) pontjában
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény13. §. (1) bekezdésben 8a.
pontjának meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja
1.§. E rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló
ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságok figyelembevételével a feltételrendszert és
az ellátásokat szabályozza. 

1. A rendelet hatálya
2.§.  A rendelet  hatálya kiterjed Létavértes Város közigazgatási  területén lakóhellyel,  vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyek.

2. A gyermekek védelmének rendszere

3.§.a Képviselőtestület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni, illetve 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat: 
a.) természetbeni ellátások: gyermekétkeztetés 
b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

ba.) gyermekjóléti szolgáltatás 
bb.) gyermekek napközbeni ellátása kertében bölcsődei ellátás 

4.Természetbeni ellátások
Gyermekétkeztetés

4.§. (1) A gyermekétkeztetést az önkormányzat a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde
szervezeti keretei között működő konyhán keresztül biztosítja. 
(2)  Az  ellátás  megállapítását  nevelési-oktatási  intézmény,  gyámhatóság,  továbbá  más
gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény,  illetve természetes személy vagy a gyermekek
érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti. 
5.§. (1) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre a Gyvt.
szabályozása az irányadó.
6.§. (1) A szünidei gyermekétkeztetést a 4. §-ban szereplő konyhán az intézmények nyitva
tartásának  figyelembevételével  biztosítja.  A konyhát  érintő  nyári  karbantartások  esetén  az
önkormányzat külső szervezet útján biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott. feladatát. 
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(2) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal
szociális irodáján lehet benyújtani.

5. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

7.§. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes
képviselője (továbbiakban kérelmező) kérelmére történik. 
(2)  A kérelmező  a  személyes  gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló
kérelmét az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez nyújthatja be. 
(3)  A személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátás  igénybevételét  a  tényállás  tisztázása  mellett
alapesetben intézményvezető intézkedése alapozza meg. 
(4) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gvt. alapján
az ellátás kötelező igénybevétele elrendelhető. 
(5) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni
kell. 
(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket
és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell: 
a.) az ellátás tartalmáról és feltételeiről,
b.) az intézmény által vezetett reá vonatkozó nyilvántartásokról, 
c.) az intézmény házirendjéről, 
d.) fizetendő térítési, illetve gondozási díjról. 
(7)  Az ellátásra jogosult köteles: 
a.) a (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni, 
b.) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
c.)  a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott  adataiban bekövetkezett  változásokról
nyilatkozni. 

8.§. Az ellátás megszűnésének eseteire a Gyvt. szabályait kell alkalmazni. 

6. Gyermekjóléti alapellátások

9.§.  (1)  A  gyermekjóléti  alapellátások  célja  a  gyermek  családban  történő  nevelésének
elősegítése,  a  veszélyeztetettség  kialakulásának,  illetve  a  gyermek  családjából  való
kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. A család- és
gyermekjóléti szolgálat ellátása a Gyvt. 40. §-ban előírt szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat. 
(2) Az önkormányzat gyermekjóléti alapellátás keretében
a.) gyermekjóléti szolgáltatást 
b.) gyermekek napközbeni ellátásaként bölcsődei ellátást
biztosít. 
(3) A (2) a.) szolgáltatást a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat, a (2)b.) pontban
meghatározott ellátást a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde útján biztosítja. 

7. Térítési díjak

10. §.  Az étkeztetésért fizetendő térítési díjak, valamint a bölcsődei gondozási díjak mértékét
az 1. számú melléklet tartalmazza. 

8. Záró rendelkezések

11.  §.  (1)   A rendelet  2018.  október  1.  napján lép hatályba,  egyidejűleg hatályát  veszti  a
gyermekvédelemről  és  a  gyermekek  pénzbeli  ellátásáról  szóló  31/2004.  (IV.29.)  számú
rendelet. 
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(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzati hirdetőre történő kifüggesztés útján
gondoskodik. 

Létavértes, 2018. szeptember 27. 

Bertóthyné Csige Tünde Menyhárt Károly 
   jegyző  polgármester 

k.m.f.

               Menyhárt Károly sk.                     Bertóthyné Csige Tünde sk.
polgármester                                              jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES
Létavértes, 2018.október 1.

Kulcsárné Juhász Judit
titkársági referens   

1.számú Melléklet: 
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A.) Az élelmezést nyújtó intézményeknél alkalmazott intézményi térítési díjai, melyek a 
27% ÁFA-t nem tartalmazzák

Óvodás gyermek: Ft/nap
Tízórai:  68,-
Ebéd: 201,-
Uzsonna:                                                                 61,-
Összesen: 330,-
Az 50%-os térítése díjfizetésre jogosultak165,-

Tanuló Ft/nap
Tízórai:  85,-
Ebéd: 264,-
Uzsonna:                                                                 68,-
Összesen: 417,-
Az 50%-os térítése díjfizetésre jogosultak208,5,-

B.) A  bölcsődében alkalmazott térítési díjakat 2018-ban az alábbiak szerint állapítja meg: 
Intézményi térítési díja  (ÁFA-t nem tartalmaz) 
480 Ft/nap/fő 

ebből: 
- gyermekétkeztetés díja 480 Ft/nap/fő

� reggeli 150 Ft

� tízórai 68 Ft 

� ebéd 201 Ft 

� uzsonna 61 Ft 

- gyermek gondozására, nevelésére, 

nappali felügyeletére és vele 
történő foglalkozás díja 0,-Ft  
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