TERVEZET!

C S A N Á D P A L O T A
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/………….. (……..)
önkormányzati rendelete
a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a
gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló
28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelet
módosításáról

Záradék:
Megalkotás napja: ……………………………
Kihirdetés ideje: ………………………………
Hatálybalépés időpontja: ……………………..

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva a következőket rendeli:
1. §
A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló
28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe lép:
„1. §
(1) A rendelet területi hatálya a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde
vonatkozásában Csongrád megye közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde
vonatkozásában Csongrád megye közigazgatási területén a természetes személyekre terjed
ki.”
2. §
A Rendelet 1/a számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. §
(1) Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások
térítési díjáról szóló 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendeletet módosító 15/2010. (XI. 29.) ÖR.
rendelet 1. §-a.
28/2006. (XI. 29.) ÖR. rendeletnek a 15/2010. (XI. 29.) ÖR. rendelet 1. §-ával módosított és
beiktatott 1. § (2) bekezdése.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző
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1. melléklet a ……./…………… (………..) önkormányzati rendelethez
„1/a számú melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethez

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről a Csanádpalota Városi Önkormányzat által fenntartott, a Dér István
Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény keretén belül működő Csanádpalotai BÖLCSŐDE-i Tagintézmény (6913
Csanádpalota, Szent István utca 64. szám), mint intézmény (képviselője:
.............................................),

másrészről .............................................................. szülő ................................................ nevű
gyermekének
bölcsődei elhelyezése tárgyában, alulírott napon, az alábbiak szerint:

A gyermek adatai:
Születési helye, ideje:

..............................................................................................

Anyja neve:

..............................................................................................

Lakcíme:

..............................................................................................

A bölcsődei gondozás kezdő időpontja: .............................................................................
A bölcsődében a gyermek 1 éves korától 3 éves korának betöltéséig, illetőleg a 3. életév
betöltését követő augusztus 31-ig gondozható.
Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja,
bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára
• a szakszerű gondozást-nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fejlődését, és a
szocializáció segítését,
• a napi négyszeri étkezést,
• a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet,
• az egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúrhigiénés szokások kialakulásának
segítését,
• az állandóságot (saját gondozónőrendszer), egyéni bánásmódot,
• a megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz,
• az egyéni ruhanemű kivételével a textíliával történő ellátást,
• a személyes higiéné feltételeit,
• a korcsoportnak megfelelő játékeszközöket,
• a rendszeres orvosi felügyeletet,
• az óvodai életre való felkészítést.
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A bölcsőde a szülő számára biztosítja
• a házirend megismerését,
• az adaptációhoz szükséges időt, feltételeket,
• a tájékoztatást a gyermekével történt napközbeni eseményekről,
• a rendszeres betekintést a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba
(üzenőfüzet),
• a szülői értekezletet, az egyéni beszélgetést (gondozónővel, vezetővel),
• az előadássorozaton való részvételt,
• a nyílt napon való együttműködést,
• a tájékoztatók, étrendek megismerését,
• a gyermekük játéktevékenységébe való betekintést,
• az Érdekképviseleti Fórumot.
Az 1997 évi XXXI. törvény 146. § (1) bekezdése alapján az intézményi elhelyezésért térítési
díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összege Csanádpalota Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelete alapján
a) az étkeztetésért:
……………,- Ft/nap,
b) gondozásért:
0,- Ft/hó.
A bölcsődében elhelyezett ……………………………. után fizetendő személyi térítési díj
napi ………..,- Ft.
A bölcsődei ellátásért a térítési díjat előre, egy összegben, minden hónap 15. napjáig kell
befizetni.
A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás, ha
•
•

a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért,
vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31-e után,
a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy
az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri.

A szülő tudomásul veszi, hogy
•
•
•
•

a bölcsődei házirendet betartja,
együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel,
a megállapodásban foglalt – az intézmény részéről fennálló – kötelezettségek
elmulasztása esetén a szülő panaszával az Érdekképviseleti Fórumhoz, a
bölcsődevezetőhöz és az intézményvezetőhöz fordulhat,
az ellátást igénybevevő a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó önkormányzathoz
fordulhat.

Csanádpalota, .................. év ................................................. hó ............ nap
...............................................
szülő

.............................................
intézményvezető
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Indokolás
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési
díjáról szóló 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelet módosításáról szóló
……/…….. (……..) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
végrehajtására alkotott helyi rendelet módosítását a gyermekjóléti alapellátások keretében a
gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde ellátási területének módosulása, valamint a
jogszabályváltozások indokolják.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A tervezet az ellátási terület módosítását, a rendelet területi és személyi hatályát a bölcsőde
működési engedélyében foglaltaknak megfelelően, Csongrád megye közigazgatási területére
kiterjedő illetékességgel javasolja meghatározni.
2. §-hoz
A bölcsődei ellátásban részesülővel kötendő megállapodás tervezetének módosítását javasolja
a tervezet, a térítési díjra vonatkozó rendelkezések változása kapcsán, a jogszabályváltozások
alapján bevezetett gondozási díj, valamint a személyi térítési díj megfizetésének határidejére
vonatkozó változás miatt.
3. §-hoz
Hatályon kívül helyezi a működési terület változása következtében aktualitását vesztett
rendelkezést, mely szerint a bölcsőde üres férőhelyeire Csanádpalotán lakóhellyel nem
rendelkező gyermek személy is felvehető, továbbá hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
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