Andornaktálya Községi Önkormányzat
képviselő-testületének a
6/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelettel módosított
9/2020. (IX.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a gyermekjóléti alapellátásokról és az
önkormányzat által biztosított étkezés térítési díjáról

Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 29. §. (1) – (3)
bekezdésében és a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási
formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és eljárásokat
szabályozza.
2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Andornaktálya Község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a Gyvt. 4. §-ában foglalt személyekre és
Andornaktálya Község Önkormányzata által fenntartott intézményekre.
II. Fejezet
Gyermekjóléti ellátások
1. A gyermekjóléti alapellátások formái
3. §
Andornaktálya Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a Gyvt-ben
meghatározott egyes ellátási formák közül a következő gyermekjóléti alapellátásokat
biztosítja:
a)

család- és gyermekjóléti szolgáltatás,

b)

gyermekek napközbeni ellátása (óvoda)

c)

intézményi és szünidei gyermekétkeztetés

2.Gyermekjóléti szolgáltatás
4. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat Andornaktálya- Maklár-Nagytálya Családés Gyermekjóléti Szolgálat Társulás (Székhelye: 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc
út 160. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe) keretén belül
működő Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást – a gyermek veszélyeztetettségére tekintettel – kérheti a
szülő, vagy más törvényes képviselő, a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsorolt szervek,
valamint bármely állampolgár, és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet.
(3) A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a családsegítőnél (3399
Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 160.) lehet.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele – a védelembe vétel során jogszabályban előírt
gyermekjóléti szolgáltatás kivételével – önkéntes jelleggel történik. Az ellátás biztosítását
a családsegítő intézkedése alapozza meg.
(5) A gyermekjóléti szolgálat részletes feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg.
(6) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
3.Gyermekek napközbeni ellátása
5. §
(1) Az Önkormányzat a Gyvt. 41. §-ában foglaltak alapján biztosítja a gyermekek napközbeni
ellátását az Andornaktályai Mesevár Óvodában (székhelye: Andornaktálya Kossuth L. u.
4.)
(2) Az ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. Az
intézményvezető saját hatáskörében dönt az ellátás biztosításáról.
4. Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés
6. §
(1) Az önkormányzat
a) az intézményi gyermekétkeztetést az óvodai nevelési napokon az Andornaktályai
Mesevár Óvodán keresztül háromszori étkeztetés formájában,
b) a Gyvt. 21/C. §-ban foglalt szünidei gyermekétkeztetést Andornaktálya Község
Polgármesteri Hivatalán keresztül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére a szülő, törvényes képviselő kérelmére napi egy alkalommal
(déli főétkezés melegíthető készétel vagy melegíthető készétel konzerv
formájában)
vásárolt élelmezés útján biztosítja.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet a szülő, törvényes képviselő Andornaktálya
Község Polgármesteri Hivatalában nyújthatja be.
5. Térítési díj
7. §
(1) Az óvodában az étkezésért a szülő, törvényes képviselő által fizetendő személyi térítési
díjat az intézmény vezetője a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdésének figyelembevételével állapítja
meg, és erről az intézményben történő felvételtől számított 30 napon belül, de legkésőbb
az ellátás megkezdésekor értesíti a kötelezettet.
(2) A személyi térítési díjat minden hónapban előre a hónap 15. napjáig kell megfizetni.
(3) Az önkormányzat a 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt intézményi gyermekétkeztetés
tekintetében a Gyvt. 21/B. §-ában biztosított normatív kedvezményeken és mentességeken
kívül további kedvezményt, mentességet nem biztosít.
(4) Az önkormányzat a 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt szünidei gyermekétkeztetést a
Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján ingyenesen biztosítja.
(5) Az étkezési térítési díjra a Gyvt. 146. § – 150. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
(6) Az intézményi étkeztetésért fizetendő térítési díjat a Rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.

III. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat által biztosított étkezések térítési díjairól szóló 8/2019.
(XII.11.) önkormányzati rendelet.
Andornaktálya, 2020. szeptember 28.

Barczi Zsolt
Polgármester

Szabó Zoltán
címzetes főjegyző

9/2020. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklete1

Az intézményi gyermekétkeztetés után fizetendő térítési díj:

Óvodában napi háromszori
étkezés
(tízórai, ebéd uzsonna)
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Összesen

Önkormányzat
Támogatása

Igénybe vevő
által fizetendő

852 Ft

352 Ft

500 Ft

Módosította a 6/2021.(V.27.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.06.16-tól

