Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
14/2016. (XII. 05.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsózsolca Város Önkormányzat
képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel foglalkozó Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 5. §-ában meghatározottak irányadóak.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevétele iránti kérelmet az ellátást
biztosító intézmény vezetőjénél kell benyújtani, aki dönt annak megállapításáról, vagy
megszüntetéséről.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapítására és
felülvizsgálatára a képviselő-testület jogosult, melyet az intézményi térítési díjak
megállapításáról szóló külön rendeletben szabályoz.
II. fejezet
A gyermekek védelmének rendszere
1. A támogatások és ellátások formái
2. §
(1) Az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátási forma a gyermekvédelmi támogatás.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása:
ba) bölcsődei ellátás,
bb) óvodai ellátás,
bc) általános iskolai napköziotthonos ellátás.

2. A gyermekvédelmi támogatás
A gyermekvédelmi támogatás részletes
önkormányzati rendelet tartalmazza.

3. §
szabályait
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3. Gyermekjóléti alapellátások
4. §
Alsózsolca városban a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az Alsózsolcai Gondozási
Központ szervezeti egységén belül működő Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat (3571
Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104.) látja el.
4. Gyermekek napközbeni ellátása
5. §
Alsózsolca Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátásának feladatait a Fekete
István Óvoda és Bölcsőde (3571 Alsózsolca, Fekete István út 7.) és az Alsózsolcai 2. sz.
Óvoda (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 168.), valamint a Herman Ottó Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Benedek Elek Tagiskola útján látja el.
III. fejezet
Záró rendelkezések
6. §
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(3) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 10/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelete.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2016. december 5. napján kihirdetésre került.

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

