Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének
28/2017. (XII.1.) 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
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) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § (2) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái:
a) gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és
központ,”

gyermekjóléti

2. § A rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
(6.§ (2) A 6. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az intézmény vezetője biztosítja a bölcsődei
felvételt annak)
„6. § (2) g) aki(k nek szülei, törvényes képviselői nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali
oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali
képzésben vesznek részt."
3. § A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (3) A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-a, a 42. §-a és a 42/A. §.-a szerint"
4. § A rendelet 6. § (4) bekezdés második mondat „Gyvt. 146-151. §-ában”szövegrész helyébe a
„Gyvt. 146-152. §-ában” szöveg lép.
5. § A rendelet 6. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„6. § (5) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:
a)
b)
c)
d)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
védelembe vett gyermeket,
gyermek szülője, törvényes képviselője felvételi kérelem benyújtását
követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb viszonyban áll. "

6. § A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
" 7. § A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. "
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
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