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Tejekoztatom a tisztelt lakossegot, hogy a gyermekek vedetm6r6l 6s a gyemiigyi igazgaasr't sz6t6
1997. 6vi XXXI. tarveny (tovdbbiakban: Gyvf) 6rtelm6ben az 1nkormenyzat katebs biztositani a
szAnidei gyermekekeztet'$ a hetenyos helyzetfr csahdok szemara.

A GWt. 21/C S-a kimondja:
,,21/C. S (1) A telep'iil1si ankormdnyzat a sz nidei gtermekdtkeztetds keretdben a sziil6, tdtvdnyes
kepviself kdrelm|re a ddli melegf66tkez6st
a) a hdtrdnyos helyetti gtermek 6s a rendszeres gtermekv1delmi kedvezmdnyben rdszesiil|,
halmozottan hdtrdnyos helyzetfr gyermek rdszdre ingtenesen biztositja, 6s
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kiviil tovdbbi gtermekek, igt kiilondsen a rmdszeres
gyermekvddelmi kedvezmdnyre j ogosult gtermekek rdszdre ingyenesen b iztos lthatj a.
(2) A telepiil4si dnkormdnyzat a sziinidei gtermekitkeztet4st az (I) bekezdds a) pontja szerinti esetben
a) a bdlcsddei elldnisban, 1vodai nevel1sben rdszesiilf gtermekek szdmma a balcsddei etldtast nyijt|
intizmdny 6s az 6voda zdrva tartdsdnak idfitartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont ald nem tartoz1 gtermekek szdmdra
ba) a nydri sziinetben legaltibb 43 munkanapon, Iegfeljebb a nydri sz net idfitartam(ira es6
v alamenny i munkan ap on,
bb) az 6szi, tdli 6s tavaszi sz netben a tandv rendjdhez igazod,an sziiinetenkdnt az adott tanitdsi sziinet
id6tartamdra esd valamennyi munkanapon
kdteles megszervemi, 6s ennek keretdn beliil a sziil6, t1ndnyes k6pvisel6 kerelm1nek megfelel7
id6tartamban az adott g)ermek rdszdre biztositctTti. "

A szemalyes gondoskode* ny0jt6 gyermekj6tati alape e#sok 6s gyermekv'detmi
Zlk:llete?ok t'ritasi diierot 6s az iganyt^sitkhiiz fethaszn1that6 bizonfitekokr6t sz6t6
328/2011.(X11.29.) Korm. rendetet 1S/8. (1) bekezd6se atapjan:

"Q) A telep'iil5si dnkormdnyzat jegtz1je {rasban tdjdkoztatja azon hdtrdnyos helyzetfi ds rendszeres
gyermekv1delmi kedvezminyben rdszesiilS, halmozottan hdtrdnyos helyzetfi gtermek sziilfijdt vagt mas
firv1nyes kdpvisel6jdL akinek gyermeke tekintetdben a hdtrmtyos vagt halmozottan hrhrtinyos ielyzet
az adott ev"

A Korm. rendelet 13/B S p)-(7) bekezd1sei szerint:
"(3) _A_telepiildsi t)nkormdnyzat jegyzdje az (I) ds (2) bekezdes szerinti t(ijdkoztatdssal egidejfrteg
megki)ldi a jogosultnak a sziinidei gtermek1tkeztetds igdnylds1hez szitksiges 7. mell,k6t ierinti
nyilatkozdtol Ha a jogosult tobb fuitrdnyos vagt halmozotton hd tinyos heiyzetii gtermeket nevel, a
gyermekek szdmdnak megfelel1 szdmi nyilatkozatot kell szdmara megkiildeni.
@ A telepiil4si dnkormdnyzat jegzdje az (1) 6s (2) bekezdds szerinti tdjdkoztat1 hkiitd1sevel
eqtidejilleg a tuijdkozw1 cimzettjeir 4rtusiti a csaldd- 6s gtermeftj6ldti szolgiiatot.
(5) A csaldd- 6s gtermelqj6l6ti szolgdlat a (4) bekezdds szerinti 1rtesiJds alapjdn felkeresi a hdldnyos
helyzetfr 6s a rendszeres gtermekvddetmi kedvezmdnyben rdszesiil6, halmimttin hdtrdnvos helvzet{j
gyermeket nevel6 csalddot, 6s segitsdget ny jt a jogosultnak a 7. melldktet szerinti nyitaikozat
kitoltds4hez ds benyijtas dhoz.
(6) A 7. mell4klet szerinti nyilatkozat - az |vkAzi sz net iddtartama kivdtel|vet - a nevel^si 6v, tanev
sordn bdrmikor beny jthat6, illetve m6dosithat6.
().1 telenalesi dnkormdnyzat jegtz1je minden egtes szilnidei gtermekdtkeztetds megkezd1se eldtt a
helyben szokdsos m6don, valamint az intdzmtlnyi gtermekdtkeztii1st biztosit6 intdzm1iyeken keresztiil
felhiuja ajogosuhakfigyelmdt a sziinidei gtermekdtkeztetdsre, annak idfitartamdra 6s hetyszin6re..

A szunidei gyermeketkeztet6s igenybevetetehez szukseges, a Korm. rendelet 7. mettlklete szerinti
nyilatkozat az 1nkormanyzat honrapj6n (wwru.bebss8g,?l\d,bg a pouermestei Hivatar, Hivatat
meniipont, Let1lthet1 nyomtatv^nyok pon\eban 6rhet6 el.
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