
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő–testületének 

16/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének a pénzben és természetben 

nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott 

személyes gondoskodás igénybevételi szabályairól szóló 19/2010. (XI.26.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglalt felhatalmazás és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének a pénzben és természetben 

nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott 

személyes gondoskodás igénybevételi szabályairól szóló 19/2010. (XI.26.) önkormányzati 

rendeletének /a továbbiakban: rendelet/ 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

"3. § (2) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái:  

 

a) gyermekjóléti szolgáltatás,  

b) bölcsődei ellátás, 

c) gyermekek átmeneti gondozása keretén belül helyettes szülői ellátás." 

 

2. § A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (3) A 3. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt ellátás kivételével, a személyes 

gondoskodásra vonatkozó kérelemről, a személyi térítési díj megállapításáról, 

felülvizsgálatáról, az ellátás megszüntetéséről az intézmény vezetője dönt. A döntéséről a 

kérelmezőt, illetve a törvényes képviselőt írásban értesíti." 

 

3. § A rendelet 4. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„4. § (7) A gyermekjóléti alapellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető 

a kérelmezővel, illetve a törvényes képviselővel írásban megállapodást köt." 

 

4. § A rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

" 6. § (2) a) aki(k)nek szülei, nevelői, gondozói munkát végeznek, munkaerő-piaci részvételt 

elősegítő programban, képzésben vesznek részt,"  

 

5. § A rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki: 

/A 6. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az intézmény vezetője biztosítja a bölcsődei felvételét 

annak:/ 

 

„d) aki(ke)t egyedülálló személy nevel," 

 

6. § A rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: 

/A 6. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az intézmény vezetője biztosítja a bölcsődei felvételt 

annak:/ 



 

"e) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége," 

 

7. § A rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 

/A 6. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az intézmény vezetője biztosítja a bölcsődei felvételt 

annak:/ 

 

"f) aki(k)nek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni." 

 

8. § A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"7. § Nagykőrös Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen 

biztosítja a Gyvt. 39-40. §-ában foglaltak szerint." 

 

9. § A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"8. § (1) A gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülővel biztosított a Gyvt. 49. §-ában 

foglaltak szerint. A helyettes szülői ellátás ingyenes és a hozzáférés általánosan rászorultság 

függő. 

 

(2) A helyettes szülőt megillető helyettes szülői -, nevelői díj és ellátmány mértékét az 

önkormányzat külön rendeletben szabályozza."  

 

10. § (1) Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2015.május 29. 
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