Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (X.2.) rendelete1
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a
közigazgatási területén belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.)
29. § (1)-(2) bekezdésben kapott
felhatalmazásnak megfelelően megállapítsa azokat a szabályokat, melyek alapján az
Önkormányzat biztosítja a gyermekvédelmi rendszer működését, a személyes gondoskodást
nyújtó alapellátásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat
2. A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező, a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre.
3. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakra a Gyvt. 5. §-ának
rendelkezései az irányadók.
4. A gyermekek védelmének rendszere
4. §
A gyermekek védelmét az Önkormányzat pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások útján biztosítja.
5. Pénzbeli támogatás nyújtása
5. §2
Az Önkormányzat a Gyvt. 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermek
és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 16/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet alapján nyújt pénzbeli
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támogatást.
6. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
6. §
(1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
(2) Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének
feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.
7. §
Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat
biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása.
7. Gyermekjóléti szolgáltatás
8. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39. §-ában foglaltak határozzák meg.
(2)3 Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a "Kertváros" Szociális és
Családvédelmi Központ (2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44.) útján biztosítja.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes.
8. Gyermekek napközbeni ellátása
9. §
(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését,
foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azok számára, akik napközbeni ellátásáról a
szüleik, gondozók munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak
gondoskodni.
(2)4 Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít.
(3)5 A bölcsődei ellátás keretében – ha a Gyvt. kivételt nem tesz – a három éven aluli
gyermekek napközbeni ellátását biztosítja az Önkormányzat.
(4)6 Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén az (5) bekezdésben meghatározott
időpontig,
b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermek esetén a (6) bekezdésben meghatározott időpontig,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
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ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni
ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
(5)7 Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás
keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31éig.
(6)8 A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31.
napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.
(7)9 Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján
egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.
9/A. §10
(1) A gyermek napközbeni ellátásának igénybevétele – a köznevelési törvényben foglaltak
kivételével - önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselőjének kérelmére történik.
(2) A 7. § a) pontja szerinti ellátás iránti kérelmet a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi
Központ vezetőjéhez, a 7. § b) pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
(3) A térítési díj ellenében igénybe vehető - a Gyvt. hatálya alá tartozó - gyermekek napközbeni
ellátása keretében nyújtott étkeztetés esetében a kérelemhez mellékelni kell a normatív
kedvezményeket megalapozó tényeket igazoló iratokat.
(4) A 7. § a) pontja szerinti ellátás iránti kérelemről a Szociális és Családvédelmi Központ
vezetője, a 7. § b) pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetője
dönt.
(5) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
b) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
c) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
d) a védelembe vett gyermeket,
amennyiben a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő
30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll.
9/B. §11
(1) A 9. §-ban nevesített gyermekek napközbeni ellátására való jogosultság és ezzel egyidejűleg a
szolgáltatás nyújtása megszűnik, amennyiben
a) a határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam letelik,
b) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,
c) az ellátott bejelentett lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Ócsa településen
megszűnik,
d) a térítési díj fizetésére kötelezett a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
e) az ellátott részére az ellátott tartásra köteles és képes hozzátartozója biztosítja az ellátást.
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(2) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes
képviselője is kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti.
9/C. §12
(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül az étkezésért, valamint a bölcsődei ellátásért kell térítési díjat fizetni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezés személyi térítési díj mértékét
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési
díjak megállapításáról szóló 17/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete állapítja meg,
míg a bölcsődei térítési díjakról és a megállapítható kedvezményekről Ócsa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a bölcsődei térítési díjakról szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet
3. §-a rendelkezik.
9. Záró rendelkezések
10. §
E rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző

Kihirdetve: 2015. október 2. napján
dr. Molnár Csaba
jegyző
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