Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő – testületének
15 / 2004. (XI. 08.)
RENDELETE
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV tv. 16. §. /1/ bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv – ben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt
felhatalmazás alapján az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az
alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről.
2.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Nagyoroszi község területén tartózkodó az
1997. évi XXXI tv. 4 § - ában foglalt személyekre.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés – oktatás, a
kollégiumi nevelés keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az oktatásról szóló –
többször módosított – 1993. évi LXXIX. Tv. 114 § - a alapján ingyenesen igénybe
vehető szolgáltatások, illetőleg a 115 § - a alapján térítési díj fizetési kötelezettség
mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik.
3.§.
(1) A Képviselő – testület a szociális rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és
természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és
közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájárulást.
A gyermekek védelmét a Képviselő – testület a következő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a)
Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
b)
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása
- gyermekek átmeneti gondozása

4.§.
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes
képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.
(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére
irányuló kérelmet a Körjegyzőségnél nyújthatja be.
5.§.
(1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének
elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való
kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az
alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.
(2) Az önkormányzat e rendelet hatályba lépésétől kezdődően az alábbi gyermekjóléti
alapellátásokat biztosítja:
a)
Gyermekjóléti Szolgálat
b)
Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- bölcsőde,
- óvoda,
- iskolai napközis foglalkozás,
- családi napközi,
- házi gyermekfelügyelet.
c)

Gyermekek átmeneti gondozása

(3) A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti
alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja:
az önkormányzat által fenntartott alábbi saját intézményei közreműködésével:
- gyermekjóléti szolgálat
- az önkormányzat által fenntartott óvoda, általános iskolai napközi.
Az önkormányzat a bölcsődei szolgáltatást megállapodás keretében biztosítja.
6.§.
(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el,
a védőnői szolgálattal együttműködve.
(2) A szolgálat feladatai különösen:
- a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel
kísérése,
- a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás,
az ezekhez való hozzájutás segítése.
- a védelembe vett gyermekek gondozási – nevelési tervének elkészítése,
- a helyettes szülői hálózat szervezése,
- a nevelési – oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának
segítése,
- az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos
figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
- felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni
szándékozók körülményeinek vizsgálata.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(4) A szolgálat feladatait a Nyugat – Nógrád Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
útján biztosítja.
7.§.
(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, akiknek napközbeni
ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok
miatt nem tudnak gondoskodni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermekek számára kell
biztosítani,
- akiknek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van
szüksége,
- akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel,
- akivel együtt a családban három, vagy több gyereket nevelnek, kivéve azt
akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban,
vagy ápolási díjban részesül,
- akiről szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni.
(3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: bölcsőde, óvoda, iskolai
napközi, családi napközi, házi gyermekfelügyelet.
8.§.
(1) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.
(2) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel,
speciális tanácsadással, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segíti a
családokat.
9.§.
(1) Az önkormányzat családi napközbeni keretében gondoskodik a bölcsődei és óvodai
ellátásban nem részesülő gyermekekről, az iskolai oktatásban részesülő az iskolai
nyitvatartási időn kívüli időszakban, továbbá az iskolai napközit, tanulószobai ellátást
igénybe nem vevő gyermekekről.
(2) A családi napközi a gondozottak számára életkoruknak megfelelő, nem közoktatási
célú ellátást, nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést nyújt.
10.§.
(1)

Az önkormányzat házi gyermekfelügyelet keretében – a szülő munkarendjéhez
igazodóan – a gyermek otthonában biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, ha
az a nappali intézményben nem biztosítható, és a szülő a gyermek napközbeni
ellátását nem, vagy csak részben tudja megoldani.

11.§.
(1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő gondozásáról, neveléséről, ruházattal való
egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről,
ruházattal való ellátásáról, mentálhigiéniás és egészségügyi ellátásról
gondoskodik.
(2) A gyermekek átmeneti gondozása a szülő kérelmére, vagy beleegyezésével történhet.
(3) Az átmeneti gondozást elsősorban akkor kell teljes körű ellátással biztosítani, ha a
szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte, vagy más
akadályoztatása miatt a gyermek nevelése a családban nem megoldható.
(4) A gyermekek átmenetei gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb
hat hónapig tart.
(5) A gondozást meg kell szüntetni, ha
- a megszüntetést a szülő kéri,
- annak okai már nem állnak fenn.
12.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6 / 1998. (III.30.)
önkormányzati rendelet.
(3) Jelen rendelet 2004. december 1 – jén lép hatályba.
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