
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014.(IX.4.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi 

szabályozásáról   szóló   8/1998. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján - a Szociális és Egészségügyi Bizottság előzetes véleménye kikérése után 

- az alábbi rendeletet alkotja meg. 
 

1. § 

 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése b) pontjának gyermekek napközbeni ellátása felsorolása 

az alábbiakkal egészül ki: 

„– családi napközi ellátás” 

 

 

2. § 

A R. az alábbi 12/A. §-sal egészül ki: 

 
„Családi Napközi ellátás 

 

12/A. § 

 

(1) A családi napközi, biztosítja a családban nevelkedő 1-3 éves korú gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését azok számára, akiknek szülői, 

nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközben 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

(2) A gyermek, a 3. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető, gondozható az 

önkormányzat fenntartásában működő családi napköziben.  

(3) Családi napközi ellátásban részesülhet elsősorban az a gyermek 

  -  lehetőleg aki legalább az 1. életévét betöltötte, 

  -  akiről szülője, nevelője, gondozója munkavégzése, tartós betegsége, szociális 

 helyzete miatt nem tud gondoskodni,  

 -  akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban 

három, vagy több gyermeket nevelnek. 

(4) Megszűnik a családi napközi ellátás: 

  -   a (2) bekezdésben foglalt esetben, az ott megjelölt időponttal, ill. életkor betöltésével, 

  -   ha a szülő, vagy más törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri. 

(5) Meg kell szüntetni a családi napközi ellátást  

  -  ha a gyermekorvos vagy szakorvos szakvéleménye szerint a gyermek egészségi 

állapota miatt  családi napköziben nem gondozható, ill. magatartászavara 

veszélyezteti a többi gyermek egészségét.  

(6) Meg kell szüntetni a családi napközi ellátást  
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  -  ha a térítési díj fizetésére kötelezett, a díj fizetési kötelezettségének felszólítás 

ellenében sem tesz eleget, s ez által legalább 1 hónapos díjfizetési hátraléka   

keletkezett, 

  -  ha a gyermek az ellátást folyamatosan legalább 3 hétig - alapos indok nélkül - nem 

 veszi igénybe. 

 (7) Nem szűnik meg, ill. nem lehet megszűntetni a családi napközi ellátást, ha az 

igénybevételre védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt, más törvényes 

képviselőt. 

(8) Az e paragrafus (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállásáról a családi napközi 

vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a szociális és egészségügyi bizottságot. A 

bizottság átruházott hatáskörben dönt a családi napközi ellátás megszüntetéséről, vagy 

további fenntartásáról.” 

 

 

3. § 

 

A R. 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 

„(1) A bölcsődei, a családi napközi, az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás 

keretében biztosított ellátások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.”  

 

4. § 

 

A R. 14. § (2)  bekezdésében lévő felsorolás az alábbiakkal egészül ki:  

 „- családi napközi 274.-Ft+ÁFA/nap/fő”   

 

5. § 

E rendelet 2014. szeptember 4.-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Füzesgyarmat, 2014. augusztus 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bere Károly         dr. Makai Sándor 

polgármester                   jegyző 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2014. 09. 04. 


