Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

15/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelem szabályozásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
E rendelet célja, hogy Ecsegfalva község közigazgatási területén megállapítsa a gyermekvédelmi
személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit.
A rendelet hatálya
2. ~
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. ~ (1) bekezdésben felsoroltak közül az Ecsegfalva
község területén tartózkodó gyermekre, fiatal felnőttre és szüleikre.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az
Ecsegfalva területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az
ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
II. fejezet
A gyermekek védelmének rendszere
3j
(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység.
(2) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a gyermekek részére a
személyes gondoskodást.
(3) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
aa) gyermekjóléti szolgáltatás,
ab) gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános
iskolai napközi.
Személyes gondoskodást nyújtó
Gyermekjóléti alapellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás
4. ~
(1)

Az önkormányzat a Gyvt. 39. ~-ában előírt személyes gondoskodás körébe tartozó
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján (Ecsegfalva, Ady u.
5.) biztosítja az illetékességi területéhez tartozó gyermekek részére.

(2)
(3)

A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.
A Szolgálat feladatai különösen:
a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel
kísérése,
a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való
tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése,
a védelembe vett gyerekek gondozási nevelési tervének elkészítése,
a helyettes szülői hálózat szervezése,
tevékenységét a gyermeket ellátó nevelési
oktatási intézményekkel
összehangoltan végzi, segíti ezen intézmények gyermekvédelmi
feladatainak ellátását,
az önkormányzat gyermekvédelmi rendeletében foglaltak folyamatos
figyelemmel kísérése, Új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
felkérésre környezettanulmány készítése.
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az igénylő szóbeli kérelmére történik,
kivéve ha a védelembe vételi eljárást lezáró határozat kötelezi a gyermeket ás a szülőt a
családgondozóval való együttműködésre.
A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatása térítésmentes.
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(4)

(5)

A gyermekek napközbeni ellátása
5.~
(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és
étkeztetését szervezi meg azon gyermekek számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik,
gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak
gondoskodni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái:
a) óvoda,
b) iskolai napközi.
(3) Az ellátásban részesülők étkeztetéséért a szülő külön rendeletben szabályozott térítési díjat
köteles fizetni.
Záró rendelkezések
6. ~
(I) E rendelet 2014.január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi gyermekvédelem
szabályozásáról szóló 4/2006.(lll.3 1.) önkormányzati rendelet és a módosító I 1/2006.(IX.4.)
KT.sz. ás 9/2007.(XI.27.) KT.sz. rendelet.
Ecsegfalva, 2013. december 16.
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Záradék:
A rendeletet 2013. december hó 17. napján kihirdettem
Ecsegfalva 2013. december 17.
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