MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

2017. 09. 04. 13*01

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IX.15..) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelemről

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (IX. 15.) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelemről

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelmi ellátásokról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a gyermekek és tanulók számára természetbeni ellátásként intézményi
gyermekétkeztetést és szünidei gyermekétkeztetést, személyes gondoskodást nyújtó ellátásként
gyermekjóléti szolgáltatást biztosít.
2. § (1) Az önkormányzat természetbeni ellátásként, intézményi gyermekétkeztetés keretében a
gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon déli
meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést biztosít.
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést a Valkói Napköziotthonos Óvoda konyhájáról, szükség
esetén vásárolt közszolgáltatás formájában biztosítja az önkormányzat, az óvodában és iskolában
történő helyben fogyasztással.
(3) Az intézményi gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melyről az önkormányzat
képviselő-testülete külön önkormányzati rendeletet alkot.
3. § Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő kérelmére természetbeni
ellátásként déli meleg főétkeztetést biztosít az óvoda konyhájáról, szükség esetén vásárolt
közszolgáltatással.
4. § (1) Az önkormányzat személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként
család-és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít.
(2) A család-és gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Valkói Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat útján, a Valkó, Rákóczi u. 6. szám alatti családsegítő irodában nyújtja.
(3) A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.
5. § (1) Ez a rendelet 2016. szeptember 30-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/1998. (IV. 1.), valamint a
gyermekjóléti szolgálat működéséről és szolgáltatásainak igénybevételéről szóló 5/2000. (II. 23.)
önkormányzati rendelet.
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