Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
20/2019.(XI.26) önkormányzati rendelete a
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
végrehajtásának helyi szabályairól
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gytv.) 18.§. (2) bekezdésében, 29.§.(1) bekezdésében, 131.§.(1) bekezdésében
és 147.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően segítse a szülőket a gyermekükről való
gondoskodásban, elősegítse a gyermekek családban történő nevelkedését.
A rendelet hatálya
2.§.
E rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszt község területén lakó, illetve tartózkodó a Gyvt. 4.§ában meghatározott személyekre.
A gyermekek védelmének rendszere
3.§.
/1/ Az önkormányzat a gyermekek védelmét a (2) bekezdésben meghatározott személyes
gondoskodást nyújtó ellátással biztosítja.
/2/ Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás:
Gyermekjóléti Szolgálat
/3/ Az önkormányzat a feladat ellátását az alábbi intézményeken keresztül biztosítja:
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Családsegítő Szolgálata
keretein belül biztosítja a gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekjóléti szolgálat)
Eljárási rendelkezések
4 §.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgálat igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait a
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Családsegítő Szolgálata
Vezetője által kijelölt családgondozónál lehet igénybe venni, illetve annak szükségét jelezni.
Gyermekjóléti Szolgálat

5.§.
/1/ Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Családsegítő
Szolgálata szervezetében önálló szakmai egységként működő gyermekjóléti szolgálat
összehangolva a település gyermekeit ellátó egészségügyi és közoktatási intézményeivel,
szervezési,
szolgáltatási
és
gondozási
feladatokat
végez.
/2/ A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális
helyzetét, veszélyeztetettségét. Veszélyeztető és krízis helyzetet észlelő és jelző rendszert
működtet. A gyerekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak
rendezése érdekében ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat, elősegíti a családi
konfliktusok megoldását.
Gyermekek napközbeni ellátása
6.§.
/1/ Az óvodai, általános iskolai napközbeni ellátás igénybevételére a közoktatásról szóló 2011. évi
CXC törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
/2/ Az óvodai, és általános iskolai napközbeni ellátások keretében biztosítottak közül az étkezésért kell
térítési díjat fizetni.
7.§.

Az óvodai, általános iskolai napközbeni ellátások keretében biztosítottak közül az étkezésért
kell térítési díjat fizetni a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló
19/2019.(XI.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.

Záró rendelkezések
8 §.
(1) Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló
24/2013(XII.13) önkormányzati rendelete.
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