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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési 

díjakról 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§-ában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

Általános rendelkezések 
 

1. § 

A rendelet célja, hogy a Gyvt.-ben meghatározottak alapján szabályozza a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokat, amelyek alkalmazásával a gyermekes családoknak segítség 

nyújtható a gyermek jogszabályokban foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzéséhez, megszüntetéséhez. 

 

 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed Jászszentlászló és Móricgát községek  közigazgatási területén lakóhellyel, 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező, továbbá  a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre. 

 

 

A személyes gondoskodás formái 

 

3. § 

Jászszentlászló Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek védelmére az 

alábbi gyermekjóléti alapellátási formákat biztosítja: 

a) gyermekjóléti alapellátások keretében gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) bölcsődei ellátás, 

c) intézményi gyermekétkeztetés, 

d) szünidei gyermekétkeztetés. 

 

A személyes  gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének módja 

 

4. § 

(1) A 3.§ a) pontjában meghatározott alapellátást az Önkormányzat  Jászszentlászló-Móricgát Községi 

Önkormányzatok Társulása által fenntartott Szent László Alapszolgáltatási Központ Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. 

(2) A 3.§  b) pontjában meghatározott alapszolgáltatást az Önkormányzat  a Jászszentlászló-Móricgát 

Községi Önkormányzatok Társulása által fenntartott Szent László Óvoda és Bölcsődeútján biztosítja.  

(3) A 3.§ c)-d) pontjában meghatározott alapszolgáltatást az Önkormányzat Jászszentlászló-Móricgát 

Községi Önkormányzatok Társulása által fenntartott Szent László Alapszolgáltatási Központ 

Élelmezési Konyha telephelye útján biztosítja. 

 

 

5. § 



(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele – ha a Gyvt. másként nem rendelkezik – 

önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. 

(2) A cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjesztheti elő. 

(3) Kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell: 

a) az ellátás tartamáról, feltételeiről 

b) az intézmény által vezetett reá vonatkozó nyilvántartásról és  

c) a fizetendő térítési díjról 

(4)  A gyermekjóléti szolgáltatás esetében az ellátás iránti igény  benyújtásának helyszíne: 

Jászszentlászló, Hunyadi u. 2. Az alapellátást biztosító családgondozó a gyermekek testi, lelki 

egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében végzi a Gyvt 39-40. §-ban 

meghatározott szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat 

(5) A napközbeni ellátás iránti kérelmet a szülő, törvényes képviselő az adott intézmény vezetőjéhez 

nyújthatja be. Az ellátás igénybevételére való jogosultság feltételeit a Gyvt. rendelkezései alapján az 

intézményvezető vizsgálja. 

(6) A szünidei gyermekétkeztetést a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban kell 

benyújtani. 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díja 

 

6. § 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

(2) A 3.§ b) , c) és d)  pontja szerinti intézményi térítési díjak a Gyvt. 151. §-ában foglaltak alapján 

kerültek meghatározásra. 

(3) Az intézményi térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 

(4) A 3.§ b) pontjában meghatározott alapellátás tekintetében gondozási díj nem kerül megállapításra. 

(5) Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében biztosított déli meleg főétkezést a Gyvt 

21/C. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott esetekben. 

(6) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónap 10. napjától 15. napjáig kell 

befizetni. 

 

Záró rendelkezések 

 

7. § 

Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba. 

 

 

Jászszentlászló, 2017. február 24. 

 

                        Nagy András                                                    Valentovics Beáta 

                        polgármester                                                               jegyző 

 

 

Záradék: 

Rendelet kihirdetve: 

Jászszentlászló, 2017.  február 24. 

 

 

 

                                                                                                   Valentovics Beáta 

                                                                                                           jegyző 

 



1. melléklet a 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
1
  

 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása  által fenntartott bölcsődében, óvodában 

és Jászszentlászló község  közigazgatási területén található Klebelsberg Központ által fenntartott 

nevelési-oktatási intézményben nyújtott gyermekétkeztetés – napi nyersanyagnorma alapján 

meghatározott, általános forgalmi adót nem tartalmazó – intézményi térítési díjat, valamint az 

általános forgalmi adót tartalmazó személyi térítési díj alapját az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

 

Intézmény 

étkezés 

Nyersanyagnorma 

(intézményi térítési díj) 

Ellátásért fizetendő térítési díj 

áfával 

(személyi térítési díj alapja) 

Bölcsőde (napi 4x-i étkezés)    

reggeli  58 Ft 73 Ft 

tízórai 13 Ft 17 Ft 

ebéd 225 Ft 286 Ft 

uzsonna 58 Ft 74 Ft 

összesen:  354 Ft 450 Ft 

   

Óvoda (napi 3x-i étkezés)    

tízórai 57 Ft 73 Ft 

ebéd 229 Ft 290 Ft 

uzsonna 57 Ft 72 Ft 

összesen 343 Ft 435 Ft 

   

Iskola (napi 3x-i étkezés)    

tízórai 71 Ft 90 Ft 

ebéd 264 Ft 335 Ft 

uzsonna 67 Ft 85 Ft 

összesen 402 Ft 510 Ft 

   

Iskola (napi 1x étkezés)    

ebéd 264 Ft 335 Ft 

 
 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 Módosította a 8/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos :2019. április 25. 


