Saj6kaza Kiizs6g Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek 812014. (V.2S.) iinkorm6nyzati
rendelete a gyermekv6delmi 6s gyermekj6l6ti ell6trisokr6l, azok ig6nybev6tel6r6l 6s a fizetend6

t6rit6si dijakr6l
Saj6kaza Kcizs6g O1l<ormrinyzat K6pvisel6-testtilete a gyerrnekek v6deln6r6l 6s a gy6miigyi
igazgatSsrol sz6l6 1997.6vi XXXL torv6ny 18.$ (1) bekezdds b.) pond6ban, 18. (2) bekezd6s6bin,
$
21. $ (1) bekezd6s6ben,29. $ (2) bekezd6s6ben es a 29. g (3) bekezdds6ben kapott felhatalmazds
alapj6n, Magyarorsz6g helyr cinkorm6nyzatair6l sz6Io 2011. 6vi CLXXXD(. t-cirv6ny 13.
$ (1)
bekezd6s6ben meghat6rozott feladatkrir6ben eljiirva a kcivetkez6ket rendeli el:

I. feiezet
Elj6risi szabityok
1.$
(L) Az e rendeletbe n szab 6ly ozott t6mo gat6s ok me g6llap it6s a ir6nti elj dr6st
a) az cinkormfinyzati hivataln6l sz6ban vagy ir6sban el6terjesztett kdrelemre vagy

b) hivatalb6l
lehet megindftani.

(2) Amemyiben az ell5t6st a gyermekek v6delm6r6l 6s a gy6miigyi igazgatdsr6l sz6l6 1997. evi
XXXI' torv6ny (a tov6bbiakban: gyermekvddelmi tcjrv6ny) 18. g (4) bekezd6.6b"tt meghathrozotrak
kezdem6nyezik, az eljar6st hivatalb6l kell meginditani.

II. feiezet
P6nzbeli 6s term6szetbeni ell6trlsok
2.$

(I) Az els6 alkalommal foly6sit6sra kertil6 6vodi;;tathsi t5mogat6st penzbenkell foly6sitani
(2) R6szorults6gt6l fiigg6 egy6b p6rzbeli ell6tSsokat Onkorm6nyzatunk nem 6llapit meg.

III.
Szem6lyes

go

Fejezet

ndoskoddst nyrij t6 gyermekv6d elmi alapetftltiso

k

3.$
Az cinkorm6nyzat 6Ital biztositott szem6lyes gondoskod6s forrn6i
a) a gyermekj6ldti szolg6ltat6s 6s
b) a gyermekek napkcizbeni ell5t6sa.

4.$
A gyermekj6l6ti szolg6ltat6s szervezlslt, ir6nyit6sSt 6s osszehangol6sdt az onkorm6nyzat a Saj6kazai
Nappali Szoci5lis Krizpont int6zm6nnyel biztositja.

s.s
(1)

A gyermekj6l6ti szorgSltat6s

ig6nybev6tel6t nem kell k6relmezni, az elliltis 6rdek6ben az
intlzmenyt szem6lyesen kell felkeresni.
(2) A 14. $-ban meghatfirozott intlzmlny vezet6je saj6t hat6skrir6ben krilon elj5r6s n6lkiil
biaositj a a csalSdgon dozilsi ell5t6st.

6.S
(1) A szem6lyes gondoskod6st nyujt6 ell6tds ig6nybev6tel6t,
ha az elliltis
a/ cink6ntes, akkor az intdzmlnyvezet6 intezkidlie alapozzameg,
b) nem <inkdntes, akkol a gy6mhat6s6 ghathrozata alapozza meg.
(2) Az ell6t6s megszrinik
a) ha az cjnk6ntes ig6nybe vev6 az ell6t6sra nem tart ig6nyt, vagy
b) anem cinkentes ig6nybev6tel eset6n, annak okanal
-"grr,inerevel, 6s az ellit6sig6nybev6tel6nek
kcitelez6 s 6 g6t me gs ziint et6 hatir o zattal.
(3) Az ell6tSs ig6nybev6tele t6rit6si dij mentes.

7.S

Az

onkormdnyzat.

a gyerrnekek napkozbeni ell6t6sa keret6ben a gyermekek 6vodai

Napkciziotthonos 6voda intezmlny ridan bizositja.

ell6t6s6t a

8.$

(1) Az alapell6t6s keret6ben nyujtott gyermekek napkcizbeni elldt6s6t
biztosit6 int6zm6nyekben
nyujtott szolg6ltat6sok k<iziil csak az 6tkezes6rt 6llapithit6 meg t6rft6si
dij.
(2) Az ell6tdsok ig6nybev6tel6&. a gyermekv6d"t-i to*eiy t6rit6si
dijr6l sz6l6 rendelkez6se, a
szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 gyermekj6l6ti a rell6t6sok 6s gyermekv6delmi
szakell6t6sok t6rit6si
6s az ig6nvl6siikhciz felhaszn6lhat bizonyit6koicr6l sz6to 328/2ott.
lllxttt
(XII. 29.)
Korm6nyrendelet alapj6n t6rit6si dijat kell frzetni.
(3) A fizetend6 tdritdsi dij osszeg6t az l. mell6kl et tartalmazza.
IV. Fejezet
ZhrS rendelkez6sek

e.$
(1) E rendelet20l4.6v jrilius h6 01 . napji1tqhatillyba.
(2) Hatillyfit veszti a Saj6kaza K<izs6g dntormrinyzat Kdpviselci-testiilet6nek
a szem6lyes
gondoskod6st nyujt6 gyermekv6delmi ell6t6sokr6t sioto
712006. (vI. 23.) szitmi rendelete.

Gyermek6tkeztet6s i nt6zm6nyi t6r1t6s dija

Ovodai 6tkeztet6s

Egy ellStottra

juto napi int6zm6nyi t6rit6si
dij tisszege Ft

tvoral

75

Eb6d

L40

Uzsonna

45

Osszesen:

260

Alta[6nos iskolai 6tkeztet6s

Egy ell5tottra

jut6 napi int6zm6nyi t6rit6si
dij iisszege Ft

|zoral

75

Eb6d

190

Uzsonna

60

dsszesen:

325

