Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő – testületének
2/2014. (I.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 6/2008 (IX. 12.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő - testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 42. § 1. pontja alapján a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján (továbbiakban
Gyvt.) az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 6/2008
(IX.12.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja a következők
szerint:
a)Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
aa)gyermekjóléti szolgáltatás
ab)gyermekek napközbeni ellátása
ac)gyermekek átmeneti gondozása.”
2.§
A Rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) gyermekek napközbeni ellátása keretében társulás útján:
ba)Napközi otthonos óvoda
bb) általános iskolai napközi”
3.§
A Rendelet 9. § (2)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a)
b)
c)

d)

„(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell
biztosítani akinek:
testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
akit egyedülálló vagy idős személy nevel,
akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve
eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban
részesül,
a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
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(3) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását intézményi társulás keretében a
Napköziotthonos Óvoda útján biztosítja.”

4.§
A Rendelet 2.§ (2) bekezdése, a 4§-6 §- ai hatályukat vesztik.

5.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
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