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Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2016.(VII.4.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet 41. § (6) bekezdése szerint a 
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

A rendelet célja 
1. § 

 
E rendelet célja, hogy megállapítsa a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, 
szervezeti kereteit és azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint Szank Községi 
Önkormányzat meghatározott ellátások nyújtásával, biztosításával segítséget nyújt az 
ellátások igénybevételéhez. 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

 
A rendelet hatálya Szank község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 4. §-ában meghatározott személyekre. 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 
3. § 

 
(1)  A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás 
b) gyermekek napközbeni ellátása 

 1. bölcsődei ellátás 
 
(2) Szank Községi Önkormányzat ellátási szerződéssel a Jászszentlászlói Szent László 

Alapszolgáltatási Központ keretén belül a Szanki Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat által biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást. 

 
(3)  Szank Község Önkormányzata a bölcsődei ellátást a Ciróka Bölcsőde (6120 Kiskunmajsa, 

Csontos Károly u. 7.) által szerződés útján biztosítja. 
 

Gyermekétkeztetés 
4. § 

 
Az önkormányzat természetbeni ellátásként a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek 
szünidei napközbeni ellátása keretében vásárolt élelmezés útján biztosítja. 
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Záró rendelkezések 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti: 

1. A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló                     
                21/2008.(IX.02.) önkormányzati rendelet 
            2. A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
                21/2008.(IX.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2009.(I.27.)  
                önkormányzati rendelet 

3. A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
                21/2008.(IX.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2010.(II.23.)  
                önkormányzati rendelet 

4. A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
                21/2008.(IX.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2010.(XII.15.)  
                önkormányzati rendelet 

5. A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
                21/2008.(IX.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2012.(IV.25.)  
                önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 
 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 
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