DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (VI.4.) önkormányzati r e n d e l e t e

a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8/2013.(V.10.) önkormányzati
rendelet módosításáról 1
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában kapott hatáskörében, a (2) bekezdésében kapott feladatkörében
eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
18. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése alapján a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének a kikérése után a
következőket rendeli el:
1. § A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 13. §-a helyébe a következő című rendelkezés lép, egyidejűleg a
következő 13/A. - 13/D. §-sokkal egészül ki:
„A gyermekek bölcsődei ellátása
13. § (1) Az önkormányzat a családban nevelkedő és 3 éven aluli gyermek napközbeni
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsődén
belül létrehozott mini bölcsődében (a továbbiakban: bölcsőde) biztosítja. Egy bölcsődei
csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei
csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, ebben az esetben a
gondozható, nevelhető gyermekek száma 8 fő.
(2) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
a) a körzeti védőnő,
b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
c) a család- és gyermekjóléti szolgálat,
d) a gyámhatóság
is kezdeményezheti. A bölcsődébe való felvételt írásban kell benyújtani az óvodaigazgatónál.
(3) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható.
A gyermek bölcsődei nevelése
a) ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év
augusztus 31-éig tart,
b) ha a harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a
következő év augusztus 31-éig tarthat, feltéve, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik
arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében
kívánja megoldani.
c) ha a gyermek a harmadik évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-éig
tart.
(4) A bölcsődei ellátást térítésmentesen lehet igénybe venni.
1

a rendeletet Decs Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. május 30-i ülésén alkotta meg.

melléklet a 6/2018.(VI.4.) önk-i rendelethez
(melléklet a 8/2013.(V.10.) önk.-i rendelethez)

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

Térítési díj összege
bölcsőde
(reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna)

314.- Ft/fő/nap + ÁFA
(reggeli
59.- Ft + ÁFA
tízórai
30.- Ft + ÁFA
ebéd
170.- Ft + ÁFA
uzsonna
55.- Ft + ÁFA)

óvoda
(tízórai-ebéd-uzsonna)

331.- Ft/fő/nap + ÁFA
(tízórai
66.- Ft + ÁFA
ebéd
210.- Ft + ÁFA
uzsonna
55.- Ft + ÁFA)

diétás étkeztetés óvoda
(tízórai-ebéd-uzsonna)

386.- Ft/fő/nap + ÁFA
(tízórai
70.- Ft + ÁFA
ebéd
225.- Ft + ÁFA
uzsonna
90.- Ft + ÁFA)

ált. iskolai tanuló
(tízórai-ebéd-uzsonna)

390.- Ft/fő/nap + ÁFA
(tízórai
70.- Ft + ÁFA
ebéd
260.- Ft + ÁFA
uzsonna
60.- Ft + ÁFA)

általános iskolai tanuló (ebéd)

260.- Ft/fő/nap + ÁFA

diétás étkeztetés ált. iskola
(tízórai-ebéd-uzsonna)

482.- Ft/fő/nap + ÁFA
(tízórai
85.- Ft + ÁFA
ebéd
297.- Ft + ÁFA
uzsonna
100.- Ft + ÁFA)

