
Szil Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről, a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni 
ellátások helyi szabályairól 

 
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § 
(1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által nyújtható egyes 
gyermekvédelmi ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról a következő rendeletet alkotja. 

1. § 

A rendelet hatálya Szil község közigazgatási területén tartózkodó, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki. 
 

I. Pénzbeli és természetbeni ellátások 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat a gyermek, vagy a gyermeket gondozó család részére a szociális 
rendeletében foglalt feltételek alapján önkormányzati segélyt nyújt. 
(2) Az (1) bekezdésben maghatározott ellátás természetbeni szociális ellátás formájában is 
nyújtható. 
 

II. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

1. Gyermekjóléti szolgáltatás 

3. § 

(1) Az önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatait a Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Társulás útján biztosítja. 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
(3) A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni az önkormányzati hivatalban vagy 
közvetlenül a családgondozónál lehet. 
 

2. Gyermekek napközbeni ellátása 

4. § 

(1) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat társulási megállapodás alapján a 
napközi otthonos óvoda, valamint a kötelező felvételt biztosító általános iskolai napközi 
útján biztosítja.  
(2) Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását az alábbi intézmények útján 
biztosítja: 
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a) Szili Mesevár Körzeti Óvoda Szil 9326 Szil, Hunyadi tér 9. 
b) Szent István Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
9326 Szil, Dózsa u. 1. 

 

3. Térítési díj 

5. § 

(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért térítési díjat kell 
fizetni. 
(2) A térítési díjak mértékét külön rendelet tartalmazza. 
 

6. § 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Lengyel Lajos Pető Attila 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése 2013. december 23-án megtörtént. 
 
 
 
 
  Pető Attila 
 jegyző 
 
 


