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Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
1/2018. (II. 2.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 
 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának illetékességi területén élő, a 
gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 4. §-ában meghatározott valamennyi jogalanyra kiterjed. 
 
2. § Kőröstetétlen Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított 
személyes gondoskodás formái a következők: 

a) a Gyvt. 15. § (2) bekezdés a) pontjában előírt gyermekjóléti szolgáltatás, a Gyvt. 39-40. §-
ai szerint; 

b) a Gyvt. 15. § (2) bekezdés b) pontjában előírt napközbeni gyermekfelügyelet, az óvodai 
nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején 
kívül; 

c) a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontjában előírt a gyermekek átmeneti gondozása, helyettes 
szülői hálózat keretében. 

 
3. § Az Önkormányzat az alábbi intézményi keretek közt biztosítja a 2. §-ban felsorolt 
gyermekjóléti alapellátásokat: 

a) a 2. § a) pontja szerinti a gyermekjóléti szolgáltatást a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 
(2700 Cegléd, Kossuth tér 1., a továbbiakban: CTKT) fenntartásában működő Ceglédi Kistérségi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Cegléd, Bajcsy-Zs. u. 1.) Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálata (Cegléd, Pesti út 7.) által, kőröstetétleni helyszínen (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.); 

b) a 2. § b) pontja szerinti napközbeni gyermekfelügyeletet a Ceglédi Református 
Egyházközséggel (Cegléd, Iskola u. 1.) megkötött köznevelési megállapodás alapján, a Ceglédi 
Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagintézménye (2745 Kőröstetétlen, Kocséri 
út 10.) által; 

c) a 2. § c) pontja szerinti alapellátást a CTKT fenntartásában működő Ceglédi Kistérségi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata által. 

 
4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás igénybevétele iránti kérelmet az 
ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

(2) A kérelemről önkéntes igénybevétel esetén az intézményvezető dönt.  
 
5. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-a szerint. 
 
6. § (1) A 2. § a) és c) pontjában rögzített gyermekjóléti alapellátás térítésmentes. 

(2) A 2. § b) pontjában rögzített gyermekjóléti alapellátásért fizetendő térítési díjak mértékét, 
csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait az ellátást nyújtó intézmény fenntartója állapítja 
meg. 
 
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 3/2011. (I. 25.) önkormányzati 
rendelet. 
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8. § (1) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a kőröstetétleni Községháza 
hirdetőtábláján. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta s.k. Pásztor Imre s.k. 

címzetes főjegyző polgármester 
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