Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021.(III. 8.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi természetbeni ellátásokról
Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Sajókaza Község
Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 18. § (1a) pontjában, 29. § (1) bekezdésében, 131. § 1. § (1) bekezdésében, 151. § (2f)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Sajókaza község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező gyermekekre és szüleikre, továbbá azokra a személyekre, akiket a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.9 4. §-ában felsorol.
Természetbeni ellátások
2. § Az önkormányzat az e rendeletben foglaltak szerint biztosítja az alábbi természetbeni ellátásokat:
a) intézményi gyermekétkeztetés,
b) szünidei gyermekétkeztetés.
Intézményi gyermekétkeztetés
3. § (1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést a Községi Konyha (a továbbiakban:
Konyha) útján biztosítja.
(2) Az intézményi gyermekétkeztetés iránti nyilatkozatokat a Konyha Vezetőjénél kell leadni.
(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § szabályai az irányadók, egyéb
kedvezményt
az
önkormányzat
a
szociális
ellátások
helyi
szabályairól
szóló
3/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet alapján biztosít.
(5) A gyermek, a tanuló, intézményi hiányzása esetén, az étkeztetés a lemondással érintett napot
megelőző nap 9 óráig írásban, személyesen vagy telefonon mondható le a Konyha Vezetőjénél.
4.§ (1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját konkrét összegben kell megállapítania, az
intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések
számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével.
(2) Ha a térítési díj megfizetésére kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, annak összegével nem ért
egyet, vagy annak csökkentését vagy elengedését kéri, a fizetési értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül a képviselő-testülethez fordulhat. A képviselő-testület a kérdésben a soron következő
ülésén határoz.
(3) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, tárgyhónapot követő hó 10. napjáig
kell megfizetni.
(4) Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, a Sajókazai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 15
napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte
esetén azt nyilvántartásba veszi és negyedévente tájékoztatja a polgármestert.
(5) A kötelezett, a térítési-díjhátralék részletfizetéssel történő rendezését kezdeményezheti, írásbeli
kérelemmel a polgármesternél.
(6) A polgármesteraz engedélyezése során, legfeljebb 6 havi részletfizetést engedélyezhet azzal, hogy
a fennálló tartozásnak költségvetési éven belül teljesülnie kell. A részletfizetési engedély alapján,
részletfizetési megállapodásban kell rögzíteni annak fenti feltételeit, továbbá azt, hogy a kötelezett

elismeri a térítési díj-hátralék összegét és vállalja, hogy a rögzített időpontig a fizetendő részleteket
teljesíti.
(7) A részletfizetés teljesítésének elmaradását követően, a polgármester a tartozás behajtása felől
intézkedik.
5. § A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a gyermekétkeztetés után fizetendő személyi
térítési díj-hátralék behajtásának, a részletfizetési engedmény biztosításánakmeghozatalának
hatáskörét.
Szünidei gyermekétkeztetés
6. § (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a Konyha) útján biztosítja.
(2) Aszünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos
helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére biztosítja.
(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a (2) bekezdésben foglalt gyermekeken túl a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére is biztosítja.
(4) Az önkormányzat az étkeztetést a tavaszi, őszi és téli tanítási szünet minden munkanapján,
valamint a nyári tanítási szünetben 43 munkanapon keresztül biztosítja.
(5) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést előre csomagolva az étel elvitelével biztosíja a
Konyháról.
(6) Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a
szülő vagy törvényes képviselő a Konyha vezetőjénél 9,00 óráig bejelenti
a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
b) a távolmaradást okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból
a szünidei gyermekétkeztetést.
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló, az 5/2016.(V. 25.), 6/2019.(II. 27.) és 4/2020.(III. 31.) önkormányzati
rendeletekkel módosított 8/2014.(V. 28.) önkormányzati rendelet.
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A rendelet kihirdetésre került.
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