Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő –testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)18., 29. és a 131.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi
rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokat, amelyek alkalmazásával az önkormányzat
segítséget nyújt a gyermekes családoknak a gyermek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek
érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és
megszüntetéséről, segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Biharkeresztes város közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező, a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre.
Az ellátások formái
3. §.
(1) Az önkormányzat a következő pénzbeli, természetbeni ellátásokat, valamint személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) pénzbeli és természetbeni ellátások:
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
ba) gyermekek napközbeni ellátása, melynek formái:
1. bölcsőde,
2. óvoda,
3. gyermekétkeztetés,
bb) gyermekjóléti szolgáltatás,
bd) Biztos Kezdet Gyerekház.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézmények felsorolását az 1.
számú melléklet tartalmazza.
A gyermekjóléti ellátások hatásköri szabályai
4. §
(1) A Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket a
polgármesterre ruházza át.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat közigazgatási területén működő
bölcsőde és a nevelési-oktatási intézmények biztosítják.
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
5. §
Az önkormányzat e rendelet 3. § (1) bekezdés b.) pontjában felsorolt gyermekjóléti
alapellátásokat biztosítja.
Az ellátások igénybevétele

Gyermekek napközbeni ellátása
6. §
A gyermekek napközbeni ellátását illetve a gyermekek átmeneti gondozását a szolgáltatást
nyújtó intézmény vezetője a törvényes képviselő kérelmére vagy egyetértésével biztosítja. Az
ellátás igénybevételére irányuló igényt közvetlenül az intézmény vezetőjénél kell jelezni.
Bölcsődei ellátás
7. §
A bölcsődei ellátást a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde biztosítja a Gyvt. 4242/A. §-ában meghatározottak szerint.
8. §
A bölcsődei ellátás esetében az intézményi térítési díj a Gyvt. 147. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint kerül megállapításra.
Óvoda, iskolai napközi
9. §
Az önkormányzat az óvodai ellátást az Óvodai Társulás keretében, az állami
intézményfenntartó központ az iskolai napközi ellátást a nemzeti köznevelési törvényben
meghatározottak szerint biztosítja.
Gyermekétkeztetés
10. §
Az önkormányzat a Gyvt. 151. §-ában foglaltak szerint biztosítja az Óvodai Társulás által
fenntartott óvodában és bölcsődében, valamint a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a
gyermekétkeztetést.
Gyermekjóléti szolgáltatás
11. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Szociális és Gyermekjóléti Társulás által
fenntartott Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények keretén belül működő
Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást az intézmény a szülő, más törvényes képviselő kérelmére,
illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy
bármely állampolgárnak a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A
kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a Biharkeresztesi Egyesített
Szociális Intézményeknél lehet.
(3) A Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe: Biharkeresztes város, Ártánd, Bedő,
Berekböszörmény, Bojt, Nagykereki, Told községek közigazgatási területe.
Biztos Kezdet Gyerekház
12. §
A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást az önkormányzat a Gyvt. 38/A §, valamint a
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 5/A-5/C. § szerint a Nefelejcs Biztos Kezdet Gyerekház útján
biztosítja.
Térítési díjak
13. §.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakat Biharkeresztes Város Önkormányzatának
külön rendelete határozza meg.
Záró rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2007. (II. 1.) BVKt. rendelet.
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