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A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ  
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben  

eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016. (II.25.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Ügyrendi Bizottság és 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: 

a) család- és gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) bölcsődei ellátás. 

 

 

2. Család és gyermekjóléti szolgáltatás  

 

2. § 

 

Az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti feladatokat társulási megállapodás 

alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása útján látja el, melynek ellátási 

területe - ezen feladat tekintetében - Pálmonostora és Gátér településekre is kiterjed. 
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3. Bölcsődei ellátás 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

keretében a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátása érdekében családi 

bölcsődét tart fenn. 

 

(2) A bölcsődei ellátás biztosítása a Csipogó Családi Bölcsőde (6113 Petőfiszállás, 

Kossuth Lajos utca 8.) útján történik, melynek működési területe Petőfiszállás község 

közigazgatási területére terjed ki. 

 

4. § 

 

 (1) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet formanyomtatvány 

kitöltésével az Önkormányzat Polgármesteréhez kell benyújtani.  

 

(2) A bölcsődei felvételről és megszüntetésről a Polgármester dönt. 

 

(3) A felvételi kérelem elbírálása során előnyt jelentő feltételeket a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) 

foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni. 

 

(4) Ha a bölcsőde létszámkerete betelt, a kérelmeket az érkezésük sorrendjében kell 

nyilvántartásba venni, a nyilvántartásba vételről a kérelmezőt értesíteni kell. 

 

(5) A bölcsődei felvételről a Polgármester határozatba foglalt döntésével értesíti a 

kérelmezőt és az ellátás megkezdésekor a szülővel (törvényes képviselővel) írásbeli 

megállapodást köt. A megállapodás megkötésével egyidejűleg a bölcsődei ellátással 

kapcsolatban a szülő (törvényes képviselő) tájékoztatást kap, amelynek 

megismeréséről írásban nyilatkozik. 

 

(6) A Polgármester határozata ellen a közléstől számított 15 napon belül az 

Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni. 
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5. § 

 

A bölcsődei ellátás a Gyvt-ben foglalt szabályokon kívül megszűnik: 

a) ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 4 

héten túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban 

nem jelezte írásban a szüneteltetést, 

b) ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő kérelmezi a 

megszüntetést. 

 

6. § 

 

(1) A bölcsődei ellátásért fizetendő gondozási díj: 500 Ft/fő/nap. 

 

(2) A megállapított személyi térítési díjat havonta, tárgyhónapot követő hónap 15. 

napjáig kell megfizetni az Önkormányzat által kiállított számla ellenében, a 

tárgyhónapban ténylegesen igénybevett napok után.  

 

(3) A bölcsődei gyermekétkeztetés térítésmentes. 

 

 

4. Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a 2018. november 1-jén lép hatályba.  

 

Petőfiszállás, 2018. szeptember 26. 

 

                                 Szász János                                             Toldi Zsolt 

                                polgármester                                               jegyző  

 

 

 A rendelet kihirdetve: 2018. szeptember 27. 

 

                                                                                                          Toldi Zsolt 

                                                                                                             jegyző 


