Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről
Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szociális

védelméről és a gyámügyi
kapott felhatalmazás alapján,
törvény 13. (1) bekezdés 8.

és

Kulturális

Bizottsága

véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az Önkormányzat a gyermekek érdekének védelmét gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás
keretében biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

2. §

(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról bölcsőde, napközi otthonos óvoda
fenntartásával, valamint a gyermekétkeztetés biztosításával gondoskodik.
(2)

Az ellátások intézményi térítési díja:
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a.) Általános iskolások napközbeni ellátása
(napi háromszori étkezés)

400.- Ft

b.) Általános iskolai menza
(ebéd)

260.- Ft

c.) Napköziotthonos Óvoda
(napi háromszori étkezés)

330.- Ft

d.) Bölcsőde
(Napi négyszeri étkezés)

330.- Ft

A térítési díj összege az ÁFA-t nem tartalmazza.
A térítési díjat havonta utólag kell megfizetni.
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(3) A személyi térítési díj megállapítása során
a.) abban az esetben, ha az ellátott családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-át, a fizetendő térítési díjat 50 %-kal
kell csökkenteni.
b.) abban az esetben, ha az 1 főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 180 %-át, a fizetendő térítési díjat 25 %-kal kell
csökkenteni.

3. §

(1) A személyi térítési díj kedvezmény megállapítása iránti kérelmeket az óvodai és
bölcsődei ellátottak esetében a Kistokaji Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
vezetőjéhez, egyéb esetben Kistokaj Község Polgármesteréhez kell benyújtani.
(2)2 A személyi térítési díj kedvezményt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a
tanév végéig kell megállapítani.
(3)3 A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles maga és hozzátartozói személyi
adatairól, családja vagyoni helyzetéről, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.
4. §

(1) E rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.
(3) Hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló 8/1998. (III.20.) önkormányzati rendelet.

Ambrus Gyöngyi
polgármester

Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 27.

Nagy Katalin
jegyző
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