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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és 
a fizetendő térítési díjakról 

 
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1 és 1.1.9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Humánpolitikai Bizottság, és 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 

 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátások formái: 

a) gyermekjóléti szolgálat, 
b) gyermekek napközbeni ellátása: 

ba) bölcsődében, 
bb) óvodában, 
bc) 1 

2.§ (1) A bölcsődei, és óvodai ellátása iránti kérelmet az 1. melléklet szeriti nyomtatványon 
kell előterjeszteni. 

(2) Az ellátást nyújtó intézmény vezetői kötelesek a kérelem beadásához írásban 
tájékoztatni a kérelmezőt, hogy 

a) mely időponttól és hol veheti igénybe az ellátást, 
b) az ellátás tartalmáról és feltételeiről, 
c) az ellátásért milyen mértékű térítési díjat kell fizetni, 
d) az intézmény által vezetett, kérlemezőre vonatkozó nyilvántartásokról, 
e) az intézkedések elleni jogorvoslati lehetőségekről, 
f) az intézmény házirendjéről, 
g) a kérelmezőt megillető normatív kedvezményekről, valamint a 
h) jogszabály által előírt egyéb információkról. 

(3) A kérelmező köteles: 
a) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni, 
b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, 
c) a jogosultsági feltételekben, illetve a nyilvántartott adataiban bekövetkezett 

változásokról a változást követő 15 napon belül nyilatkozni. 

 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezett szövegrész az 5/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet 13.§ -a alapján,  hatályos 2013. 

február 15.  napjától.  
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(4) Az ellátás megszüntetése esetén az intézményvezető írásban értesíti az ellátott 
törvényes képviselőjét az 

a) ellátás megszüntetéséről, 
b) annak okáról, 
c) időpontjáról, és a 
d) jogorvoslati lehetőségről. 

 
3.§ Az önkormányzati fenntartásban működő intézményekben alkalmazandó 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2. melléklet tartalmazza. 

4.§ Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

5.§. Hatályát veszti 
a) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéől, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet, 
b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéől, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 2/1999.(I.24.) önkormányzati rendelet, 

c) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéől, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 28/1999.(XII.16.) önkormányzati rendelet, 

d) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéől, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 3/2001.(II.26.) önkormányzati rendelet, 

e) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéől, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 7/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet, 

f) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 16/2005.(IV.05.) önkormányzati rendelet, 

g) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéől, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 38/2005.(IX.16.) önkormányzati rendelet, és 

h) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéől, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 41/2008.(XII.11.) önkormányzati rendelet. 

 
 

Vártás József s.k.     Molnár Oszkár s.k. 
    jegyző      polgármester 

 
Záradék: 

A 5/2013.(II.13.) módosító önkormányzati rendelet 2013. február 13.-án kihirdetésre került. A 
rendelet hatályba lépésének napja: 2013. február 15. 
 

Edelény, 2013. február 13. 
  Vártás József  

jegyző 



- 3 - 

1. melléklet a 26/2011.(VIII.31.)  önkormányzati rendelethez 
 
    Bölcsődei/ óvodai jelentkezési lap  
 
Gyermek neve: …………………………………………………………………………………………. 

Születési neve: ….……………………………………………………………………………………… 

Születési helye, ideje: .………………………………………………………………………………….. 

Lakóhelye:……………………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………… 

Állampolgársága: ………………………… TAJ szám ………………………………………….... 

Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcíme: …………………………………………… 

Tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: …………………………………………………… 

Anyakönyvi kivonat száma: ………………………    Lakcímkártya száma: …………………………. 

Apja (gondviselője) neve: …….………………………………………………………………………… 

Születési neve: ….………………………………………………………………………………………. 

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………….. 

Telefonos elérhetősége:….……………………………………………………………………………… 

Anyja neve: …….………………………………………………………………………………………. 

Születési neve: ….………………………………………………………………………………………. 

Lakóhelye: ……….……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………….. 

Telefonos elérhetősége: .….…………………………………………………………………………….. 

A gyermek testvéreinek száma*: 
…………………………………………………………………………… 
Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?*         igen    -     nem 
A gyermek fejlődésével kapcsolatos információk (pl.: szakvélemény, stb.)*: …………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (pl.: diabetes, ételallergiák, krónikus 
betegségek)*: 
…………………………………………………..…………………………..……………….. 
Gyógyszer érzékenysége, gyógyszer allergiája: 
…………………………………………………………..……………………………………………… 
A gyermek eddigi elhelyezése: otthon bölcsődében  más óvodában 
Intézmény megnevezése: ………………………………………………………………………….. 
Milyen ellátást kér? egész naposat         -  fél naposat 
A gyermek felvételét mikortól kérik? …………………………………………………………………… 
A gyermek lakcíme alapján melyik a körzeti óvoda/bölcsőde………………………………………….. 
 
Edelény, ………………………… 

……………………………... 
szülő (gondviselő) aláírása 

Alulírott hozzájárulok, hogy gyermekemet a ..................................…………....................................... 
bölcsődébe/óvodába irányítsák. 
 
Edelény, ………………………….     ……………………………... 

szülő (gondviselő) aláírása 
*Személyes adat, a szülő előzetes hozzájárulásával kérhető. 
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2. melléklet a 26/2011.(VIII.31.)  önkormányzati rendelethez 

 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül) 
 

  
 
 

„ 
 

 

 

 

 

 

Sorszám A B C D E F 

1. Intézmény 
típusa 

Reggeli 
(Ft/fő/nap) 

Tízórai 
(Ft/fő/nap) 

Ebéd 
(Ft/fő/nap) 

Uzsonna 
(Ft/fő/nap) 

Összesen 
(Ft/fő/nap) 

2. Bölcsőde 42 13 147 42 244 

3. Óvoda - 53 147 44 244 

4. 
Általános 

Iskola 
- 73 201 61 335 


