Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2005. (X.06.) rendelet
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított 9/1998.
(IV.01.) KR rendelet módosításáról
Vámosszabadi Községi Önkormányzat
rendszeréről szóló 9/1998. (IV.01.) KR
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
jogkörében eljárva – az egyes szociális
CXXXVI. Tv. 71. § (1) bekezdésében
módosítja:

Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi
rendeletét( továbbiakban: rendelet) – a Magyar
évi XX. tv. 44/A.§ (2) bekezdésében biztosított
tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi
kapott felhatalmazással élve az alábbiak szerint
1. §.

A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi (3)bekezdés lép:
(3) A képviselő-testület a gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a) Pénzbeli és természetbeni ellátást:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
b.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat:
- gyermekjóléti szolgáltatást
- gyermekek napközbeni ellátását
2. §.
A rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe az alábbi (8) bekezdés lép:
(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemben, valamint a kérelemhez csatolt
jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével
vizsgálható. A környezettanulmány elkészítésére elsősorban a Gyermekjóléti Szolgáltató
családgondozóját kell felkérni.
3. §.
A rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
(2) A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást külön megállapodásban foglaltaknak
megfelelően többcélú kistérségi társulás útján, külön jogszabályban meghatározott képesítési
előírásoknak megfelelő személy foglakoztatásával biztosítja.
4. §
(1) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az új 1. sz. melléklet lép.

5. §
(1) Jelen rendelet –a (3) bekezdésben foglalt kivétellel-kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelet 12. §-a és az 1. sz. melléklet jelen rendelet kihirdetése napján veszti
hatályát.
(3) Jelen rendelet 1.§ és 2. §-a 2006. 01. 01. napján lép hatályba.
(4) 2006. 01. 01. napján hatályát veszti a rendelet 4. §.-a. Ahol a rendelet „rendszeres
gyermekvédelmi támogatás” szövegrészt említ, az a szövegrész hatályát veszti.
(5) Az önkormányzat részére esetenként szociális célból nyújtott állami támogatás
felhasználásáról a családok szociális rászorultságát figyelembe véve a képviselőtestület dönt.
Vámosszabadi, 2005. szeptember 27.

Takács Ferenc
Polgármester

Burányi Bernadett
Jegyző

Kihirdetve: Vámosszabadi, 2005.10.06.
Burányi Bernadett
Jegyző

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Intézményi térítési díj
Gyermekek napközbeni ellátása:
Napköziotthonos Óvoda
Óvodai ellátottak térítési díja ( napi 3 étkezéssel ):
Az intézményben az un. Intézményi térítési díj azonos a nyersanyagnormával, amit az ÁFA
összege növel személyi térítési díjjá.

Nyersanyagnorma
Tízórai, uzsonna 111,1
Ebéd
129,1
Összesen
240,2

Áfa
16,66
19,4
36,06

Rezsi
0
92,1
92,1

Személyi térítési díj:
111,1+16,66+129,1+19,4=276,26 azaz 276 Ft/adag
( nyersanygnorma + áfa )

Áfa
0
13,8
13,8

Összesen
127,76
254,38
382,14

Iskolai napköziotthon, valamint menza estén az ellátottak térítési díja:
Az általános iskola, valamint a menza intézményi térítési díja azonos a nyersanyagnormával,
amit az ÁFA összege növel személyi térítési díjjá.
Nyersanyagnorma
Tízórai, uzsonna 111,1
Ebéd
185,7
Összesen
296,8

Áfa
16,66
27,86
44,52

Rezsi
0
143,1
143,1

Személyi térítési díj:
111,1+16,66+185,7+27,86=341, azaz 341 Ft/adag
( nyersanyagnorma+áfa)
Menzai ellátás:
Ebéd: 185,7+27,86=214 Ft/adag

Áfa
0
21,47
21,47

Összesen
127,76
378,13
505,89

