TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról
Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, 131. § (1)
bekezdésében és a 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásként gyermekjóléti szolgáltatás vehető igénybe.
(2) Tabdi község önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait – a képesítési
előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával – gyermekjóléti szolgálat működtetésével
biztosítja.
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele ingyenes.
2.§
Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
3.§
(1) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat az ellátást nyújtó közoktatási
intézmény vezetője csökkentheti, vagy teljes mértékben elengedheti, ha a család egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, és a gyermek az étkezést
kedvezmény hiányában nem tudja igénybe venni.
(2) A térítési díjkedvezményt legalább hat hónapra, ha a tanítási, nevelési év végéig hat
hónapnál kevesebb van hátra, a tanítási, nevelési év végéig kell megállapítani.
(3) A térítési díjkedvezmény iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani.
(4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak: rendszeres jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző hónapban, nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző egy évben keletkezett jövedelem.
(5) A térítési díjkedvezmény iránti kérelemhez benyújtandó nyilatkozat és igazolás tartalmát a
rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4.§
(1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról
szóló16/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelet,
b) Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról
szóló16/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2012. (III. 30. )
önkormányzati rendelet.
Fábián Sándor
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 23.
Filus Jánosné jegyző
1. melléklet az 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez1

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
Gyermekétkeztetés

Intézményi térítési díj Ft/fő/nap
(általános forgalmi adó nélkül)
465

Óvodai ellátás (tízórai + ebéd + uzsonna)
Óvodai ellátás (tízórai + ebéd)

360

Óvodai ellátás (tízórai)

105

Általános iskolai napközis ellátás
(tízórai + ebéd + uzsonna)

530

Általános iskolai ellátás (tízórai + ebéd)

420

Általános iskolai ellátás (ebéd)

310

Általános iskolai ellátás (tízórai)

110

Az 1. mellékletet módosította a 14/2015.(VII.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2015. július
4. napjától
Az 1. mellékletet módosította a 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2017. április 01.
napjától
1
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2. melléklet az 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT
A GYERMEK

családi és utóneve: ___________________________________________________________
születési családi és utóneve: ____________________________________________________
születési helye és ideje: ________________________________________________________
anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
TAJ száma: _________________________________________________________________
Bejelentett lakóhelye: _________________________________________________________
Tartózkodási helye: ___________________________________________________________
Állampolgársága: _________ ha külföldi állampolgár a Magyarországon tartózkodás jogcíme:
bevándorolt  letelepedett  menekült  vagy ___________________________________
A SZÜLŐ VAGY MÁS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ, ILLETVE TARTÁSRA KÖTELES SZEMÉLY

családi és utóneve: ___________________________________________________________
születési családi és utóneve: ____________________________________________________
születési helye és ideje: ________________________________________________________
anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Bejelentett lakóhelye: _________________________________________________________
Tartózkodási helye: ___________________________________________________________
Állampolgársága: _________ ha külföldi állampolgár a Magyarországon tartózkodás jogcíme:
bevándorolt  letelepedett  menekült  vagy ___________________________________
A gyermekkel egy családban élő személyek adatai:
Sorsz.

Családi és
utónév

Születési
idő

1
2
3
4
5
6

3

Rokonsági
fok

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a családban élő személyeknek:
>a kérelem benyújtását megelőző hónap rendszeres jövedelmeiről szóló igazolást (nyugdíjszelvényt,
munkáltatói igazolást, vállalkozó esetén az előző évi adóbevallás másolatát, vagy adóhatósági igazolást, gyermek
utáni tartásdíjat, családi pótlékot, GYES, GYET ellátást megállapító okiratot, stb.) továbbá
>a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban keletkezett nem rendszeres jövedelmeiről szóló igazolást (pl.
ösztöndíj, bérleti díj, egyszeri támogatások, stb.) kivéve az alkalmi munkavégzésből származó jövedelmet,
melyről az érintettnek a 3. sorban kell nyilatkozni.
A jövedelemnyilatkozatban a rendszeres havi nettó jövedelmet, valamint kérelem benyújtását megelőző 12
hónapban keletkezett nettó jövedelem egy havi átlagát kell feltüntetni:
A jövedelem
típusa

1
2

3

Szülő v.
más tv-s
képviselő

Házas- v.
élettárs

A családban élő további
hozzátartozók

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Alkalmi munkavégzésből
származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatás

4
5
6
7
8

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátás
Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
Egyéb az előzőekben fel nem sorolt
jövedelem
Összes
jövedelem

A kérelem indokolása (az időszakosan vagy tartósan jelentkező, a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet
leírása; (amennyiben van, az ezt bizonyító irat csatolása).
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________Csatolt mellékletek száma: ______db

A gyermek étkeztetését kedvezmény hiányában milyen módon biztosítja:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a
jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a gyermekvédelmi eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul
veszem, hogy az eljáró szerv a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát ellenőrizheti.

Dátum: ______________________________
_________________________________________
kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása
A kérelmezővel közös háztartásban élő, az ellátás megállapításához nyilatkozatot tett személyek aláírása:
_____________________________
___________________________
__________________________
_____________________________

___________________________
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__________________________

