
Cece Nagynagyközség  Önkormányzata Képviselő-testületének  

15/2014. (V.14.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 
 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló, módosított 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 

 

1.  § E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.) kapott 

felhatalmazásnak megfelelően megállapítsa azokat a szabályokat, melyek szerint az 

önkormányzat biztosítja a gyermekvédelmi rendszer működését. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § E rendelet hatálya kiterjed Cece Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

3. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakra a Gyvt 5. §-

ának rendelkezései az irányadók. 

 

II. Fejezet 

 

4. A gyermekek védelmének rendszere 

 

4. § A gyermekek védelmét a Cece Nagyközség Önkormányzat pénzbeli és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások útján biztosítja. 

 

5. § Az  Önkormányzat a  Gyvt. 18. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a gyermek és 

fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

13/2013 (XI.22) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján nyújt pénzbeli támogatást. 

 



III. Fejezet 

 

5. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

 

6.§ Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének 

feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. 

 

7.§ Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat 

biztosítja a  

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása. 

 

6. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

8.§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39. §-ában foglaltak határozzák meg. 

(2)  Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat ( Cece, Deák F. 44.)  útján biztosítja. 

(3)  A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes. 

(4)   Az Önkormányzat a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást a jegyző a 

gyámügyi előadó és a családgondozó útján szervezi és közvetíti. 

 

7. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

9.§ (1) Az önkormányzat  a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő 

gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, 

nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azok számára, akik napközbeni 

ellátásáról a szüleik, gondozók munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem 

tudnak gondoskodni. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása Cece településen működtetett óvodában és általános 

iskolai napköziben biztosított. Az igénybevételre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést biztosít. A 

gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó 

szolgáltatások közül csak az étkezésért kell  térítési díjat fizetni. 

(4)  A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezés személyi térítési díj 

mértékét az önkormányzat képviselő testülete állapítja meg, mely e rendelet 1. sz. mellékletét 

képezi. 

(5)  A megállapított térítési díj évente legfeljebb két alkalommal vizsgálható felül illetve 

változtatható meg. 

(6) Az intézményben fizetendő térítési díj mértékéről az ellátás igénybevételekor, de 

legkésőbb 30 napon belül az intézményvezető tájékoztatja a fizetésre kötelezettet. 

 



IV. Fejezet 

 

8. Záró rendelkezések 

 

10.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Cece Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (XII. 22.) 

ÖR. rendelete és az azt módosító 23/2006(X.01.)ÖR. rendelete; 14/2007. (X. 01.)ÖR. 

rendelete; 6/2008. (VII.03)ÖR. rendelete; 3/2011.(II.16.)ÖR. számú rendelete; 

15/2011.(XI.18.)   önkormányzati rendelete. 

  

 Varga Gábor Albert  Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

Ez a rendelet a mai napon a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

 

Cece, 2014. május 14. 

   

  Albert Zsuzsanna 

       jegyző 

 



1. melléklet a 15/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Térítési díjak 

 

-- ÁFA-val számított -  

 

1./ A Cecei Óvoda v. gyermekétkeztetési térítési díja: 

 

 

 Nyersanyagnorma: 

 

 tízórai: 90,- Ft/adag/fő/ nap 

 ebéd 254,- Ft/adag/fő/ nap 

 uzsonna 83,- Ft/adag/fő/ nap 

A térítési díj megegyezik a nyersanyagnorma összegével. 

 

2./ A Cecei Általános Iskola – ÁFA-val számított – gyermekétkeztetési térítési díja: 

 Nyersanyagnorma: 

 

 ebéd 267,- Ft/adag/fő/ nap 

  

A térítési díj megegyezik a nyersanyagnorma összegével. 

 


