Társadalmi egyeztetés
A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /101 –
es, és 102 – es mellék telefonszámon kérhető.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet – tervezetének véleményezése hagyományos
módon, levélben 5 munkanapon belül:
a Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére címezve (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)
illetve
elektronikusan a pmhiv@gyomro.hu, titkarsag@gyomro.hu elektronikus levélcímen
lehetséges.

2. napirendhez:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017.
november 14-i nyílt, rendes ülésére.

ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Javaslat Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.), a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete módosítására.
Tisztelt Bizottsági tag!
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyömrő Város Önkormányzata által fenntartott Bölcsőde és
Gyermekközpontban és a Mikkamakka Játéktárban 2017. június 07-én helyszíni ellenőrzést tartott,
melyről PE/SZOC/1334-8/2017. sz. jegyzőkönyv és a PE/SZOC/1334-9/2017. sz. végzés készült el.
A végzés alapján a Kormányhivatal kötelezte az Intézményvezetőt és a Fenntartót az ellenőrzés során
felmerült hiányosságok megszüntetésére. Ennek része a jelen rendelet módosítása.
A PE/SZOC/1334-9/2017. sz. végzés a napirendi pont mellékletét képezi.
Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a T. Bizottságot, az alábbi határozati javaslatban foglaltak
elfogadására:
…/2017. (XI.14.) SZE. Bizottsági határozat
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
… igen szavazattal, … nem szavazattal, … tartózkodással
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendelet megalkotását:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2017.(XI. ….) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
14/2009.(V. 13.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §ában biztosított jogkörében, továbbá az önkormányzati segély kialakításával összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 14/2009.(V. 13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás keretein belül a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) útján biztosítja.
2.§
A rendelet 9.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Az önkormányzat által biztosított bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának
módját és a kérelem elbírálásának szempontjait jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
3 .§
A rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
12. §
(1) A bölcsődei, óvodai és az iskolai napközbeni ellátásban és étkeztetésben részesülőkre vonatkozó
térítési díjakat (intézményi és étkezési) Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő – testületének a
gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról szóló 21/2014. (XI. 27.) önkormányzati
rendelete tartalmazza.
(2) A térítési díjak megállapítása az 1997. évi XXXI a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény 21/B. §, valamint 150. §-ában foglaltak alapján történik.”
4.§
Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyömrő, 2017. …………… …..

Dr. Mezey Attila
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. ………………… …..
Varga Ernő
jegyző

1. sz. melléklet a …./2017. (XI. ….) önkormányzati rendelethez

Bölcsődei felvételi szabályzat
Bölcsödébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem
tudják biztosítani a napközbeni gondozást.
Az 1997. XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról kiemeli olyan
kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése
érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
- a körzeti védőnő,
- a háziorvos, gyermekorvos,
- szakértői és rehabilitációs bizottság,
- szociális, ill. családgondozó,
- gyermekjóléti szolgálat,
- gyámhatóság
is kezdeményezheti.
1. A felvétel rendje
Várólistára egész évben folyamatos a jelentkezés.
A gondozási év során megürült férőhelyeket a várólistán lévő gyermeknek ajánljuk fel.
A felvételről az intézmény vezetője hoz határozatot, melynek szempontjai:
- rendelkezésre állnak-e a döntéshez szükséges dokumentumok
- dolgoznak-e a szülők
- nem dolgozó anya gyermeke felvételének szociális indokát a gyermekjóléti szolgálat
igazolja-e
- nem dolgozó anya egészségügyi állapota indokolja-e a gyermek bölcsődei
elhelyezését.
- a gyermek egészségügyi állapota lehetővé teszi-e a felvételt.
Bölcsődei felvételnél előnyt élvez az a gyermek:
-aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
-akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
- aki gyömrői lakos
- akit egyedülálló szülő nevel,
- akinek családjában 3 vagy több gyermek van,
- akinek egyik szülője munkaképtelen,
- akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn.
A felvételről hozott határozatot a szülő a beiratkozást követő 30 napon belül kézhez kapja
A bölcsődei felvétel határozott időre történik, időtartamát a felvételről szóló Határozat és a
szülővel történt Megállapodás is tartalmazza.
A felvett gyermekek beszoktatásának kezdő napja, előre egyeztetett ütemezés alapján,
egyénileg változó.
2. A felvett gyermekekről vezetett dokumentumok:
- Felvételi könyv – minden adatával,

- Megállapodás – szülő és bölcsőde között
- Nyilvántartás a Gyvt 139. § szerint, a 138.§ szerinti adattartalommal
- elszámolási nyomtatvány, díjfizetésről
Beszoktatás kezdő napján
- orvosi igazolás (3 napnál nem régebbit),
- üzenő füzet ,
- oltási könyv leadása szükséges.
3. Bölcsődei térítési díj
A bölcsődei étkezés és gondozás térítési díját Gyömrő Város Önkormányzata rendelettel
szabályozza.
Ha a szülő személyi térítési díj megállapítását kéri, az alábbi jövedelmekről szóló
igazolásokat kell benyújtania:
- családtámogatási ellátások, táppénz, Gyes, családi pótlék,
- nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
- önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátás
- társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem
- munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
- egyéb jövedelem pl. ösztöndíj, bérbeadás
4. A bölcsődei ellátás időtartama
Bölcsődei ellátásban a gyermek húszhetes korától 3 éves koráig részesülhet.
Ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31éig, ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig
maradhat a bölcsődében, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek
napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján
még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei
ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő
augusztus 31-éig.
A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31.
napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.
Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény
alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.
Felelős: Biz. elnöke
Hat. idő: 2017.11.20.
Gyömrő, 2017. november 10.
Tisztelettel:
Dr. Mezey Attila s.k.
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
14/2009. (V. 13.) a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelete módosításáról szóló
önkormányzati rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a következők:
1. Társadalmi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása
nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatások:
A rendelet módosításának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti, egészségügyi hatások: A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi
következményei nincsenek.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet módosítása adminisztratív
terheket nem keletkeztet.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet módosítása a jogszabályi változások miatt szükséges elmaradása
jogsértő állapotot idézne elő.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak, többlet
pénzügyi feltételt nem jelent.

