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és természetbeni ellátásokról 
 
 
 
Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/C.§ (9) bekezdésében 
és a 29.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 
 
1. § Csorvás Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a következő személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek napközbeni ellátása, 
c) gyermekek átmeneti gondozása. 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
2. § Az Önkormányzat a Gyvt. 39-40.§-aiban rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait 
az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Orosházi Kistérség 
Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata (a továbbiakban 
Gyermekjóléti Szolgálat) által, társulás keretében biztosítja. 
 
3. § (1) A Gyermekjóléti Szolgálat a Gyvt. 40.§ (2) f) pontjában rögzített feladatkörében 
felkérésre ellenőrzi a gyermekre tekintettel megállapított önkormányzati segély és 
természetben nyújtott óvodáztatási támogatás rendeltetésszerű felhasználását. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felkérést a segélyt megállapító határozat rendelkező részében 
rögzíteni kell. 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 
4. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Csorvás Város 
Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézmény keretében működtetett 20 férőhelyes 
bölcsőde működtetésével biztosítja. 
 
(2) A napközbeni ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél kell 
benyújtani. 
 
(3) A bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni azt a gyermeket, akire nézve a Gyvt. 41.§ 
(2) bekezdésében és 42/A. §-ában meghatározott feltételek fennállnak. 
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(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődés, az óvodás és az iskolás 
gyermekek étkeztetését a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el. 
 
(5) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért térítési díjat kell 
fizetni, melynek szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 

Gyermekek átmeneti gondozása 
 
5. § Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását az Orosházi Családok Átmeneti 
Otthonát működtető Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján 
biztosítja. 
 

Óvodáztatási támogatás 
 
6. § (1) Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) az óvodáztatási 
támogatást első alkalommal természetbeni formában nyújtja. 
 
(2) A természetbeni ellátás formája gyermekvédelmi Erzsébet utalvány, ami a gyermek 
rendszeres óvodába járásához szükséges ruhanemű, lábbeli, illetve az óvoda által előírt 
felszerelések vásárlására használható fel.  
 
(3) A Jegyző a természetbeni óvodáztatási támogatást a Gyermekjóléti Szolgálat 
közreműködésével biztosítja. 
 
(4) A természetbeni óvodáztatási támogatás (2) bekezdésben foglaltak szerinti 
rendeltetésszerű felhasználását a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója ellenőrzi. 
 

Záró rendelkezések 
 
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV.16.) 
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2000.(V.3.) önkormányzati rendelet 1-3. 
§-ai, a 29/2004.(XII.31.) önkormányzati rendelet 4. §-ának (3) bekezdése, az 5/2013.(III.29.) 
önkormányzati rendelet 15. §-ának (2) bekezdése, továbbá a 26/2000.(XII.29.), a 16/2004. 
(VI.1.), a 14/2005.(IX.15.) és a 6/2006.(III.1.) önkormányzati rendeletek. 
 
 
 
Szilágyi Menyhért     Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
    polgármester       jegyző 
 
Kihirdetve: 2013. december 31-én. 
 
 
 


