SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2019. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2015.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 34. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„34. § (1) Az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott,
fizetésre kötelezett által fizetendő bölcsődei gondozás személyi térítési díját a törvényes
képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően havonta,
előre, minden hónap 10. napjáig köteles befizetni postai úton, vagy az intézmény által
megjelölt számlaszámra. Jövedelem igazolás bemutatásának hiányában a fizetésre kötelezett
a teljes összegű havi intézményi térítési díjat köteles megfizetni.
(2) Félnapos időtartamú napközbeni ellátás igénybevétele esetén, továbbá a (3)
bekezdésben foglaltakon kívüli, egyéb okból történő hiányzás miatt, a jogviszony fennállása
alatt a fizetésre kötelezett teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.
(3) A gyermek betegségéből adódó, orvosi igazolással igazolt távolléte esetében a
jogviszony fennállása alatt a fizetésre kötelezett a távollét ideje alatt a napi gondozási díj
fizetési kötelezettségének 50%-os mértékű díj fizetésére kötelezett.
(4) A fizetésre kötelezett a bölcsőde nyári zárva tartása idején mentesül a gondozásért
fizetendő térítési díj megfizetésétől. Amennyiben a zárva tartás tört havi időtartamban kerül
megállapításra, a gondozásért fizetendő térítési díj a tényleges gondozási napok napi térítési
díja alapján kerül megállapításra.
(5) Az intézményvezető a törvényes képviselővel kötött megállapodásban rendelkezik a
gondozási díj kezdő időpontjáról, a fizetés módjáról. Az intézményvezető gondoskodik a
megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá a
gondozási díj befizetésének havi nyilvántartásáról.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2019. április 24. napján
megtartott ülésén alkotta, 2019. április 25. napján kihirdetésre került.
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