Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2)
bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14.§ (3)
bekezdésében, 18. § (1a) bekezdésében, 21/C. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A gyermekek védelmének rendszere
Koroncó Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a gyermekek védelmét
a következő gyermekvédelmi alapellátásokkal biztosítja:
a) pénzbeli ellátás
b) gyermekétkeztetés
c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás,
d) gyermekek napközbeni ellátása.
2. §
Pénzbeli ellátás
Az önkormányzat a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel a helyi szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatás
keretében nyújt pénzbeli támogatást.
3. §
Iskolakezdési támogatás
(1) Amennyiben az önkormányzat éves költségvetése lehetővé teszi, az önkormányzat az
oktatási tanévkezdéssel járó anyagi terhek enyhítésére évi egyszeri alkalommal
iskolakezdési támogatást nyújt a Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanulói
jogviszonyban álló gyermeknek, továbbá Koroncó községben állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Koroncón élő középiskolai tanulói
jogviszonyban állók, illetőleg kiskorúak esetén a szülő vagy törvényes képviselő részére,
valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma megszerzése
érdekében hallgatói jogviszonyban állók részére.
(2) Az iskolakezdési támogatás adott évben történő nyújtásáról, valamint a támogatás
adott évi összegéről a képviselő-testület külön határozattal dönt.

4. §
Gyermekétkeztetés
Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott módon intézményi
gyermekétkeztetést nyújt az önkormányzat fenntartásában működő Koroncói Tulipános
Napközi Otthonos Óvodában.
5. §
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást önkormányzati társulás keretében, a
Sokoróaljai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás (székhelye: Tét, Fő u. 88.,
koroncói telephelye: 9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.) – továbbiakban gyermekjóléti
szolgálat) keretében látja el.
6. §
(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.
(2) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére,
a jegyző, a gyámhivatal, a gyermekek védelméről és a Gyvt. 17.§ (1) bekezdésében
foglaltak, vagy bármely állampolgár gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján
végzi.
(3) A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a gyermekjóléti
szolgálat családgondozójánál, vagy az önkormányzat hivatalában lehet.
(4) A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes.

7. §
Gyermekek napközbeni ellátása
(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi formák:
a) óvoda,
b) általános iskola napközbeni ellátása.
(2) Az önkormányzat az óvodai életkorú gyermekek részére az (1) bekezdés a) pontjában
foglalt ellátást a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvodában biztosítja, az általános
iskolás korú gyermekek részére az (1) bekezdés b) pont szerinti ellátás a Koroncói II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményben biztosított.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása az adott intézmény alapító okiratában foglalt
férőhelyeknek megfelelően kerül biztosításra.

(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az étkezéséért az
intézményre vonatkozóan meghatározottak szerint térítési díjat kell fizetni, az
önkormányzat külön rendeletében meghatározott díjszabás szerint.
8. §
Záró rendelkezés
(1) A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Koroncó Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
8/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete.
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