MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint az
1. melléklet 1.1.1. pontjában és 5.1.5 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága és
Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott, Miskolc Megyei Jogú
Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre.

2. Ellátási terület
2. §
A rendeletben meghatározott gyermekjóléti alapellátások ellátási területe Miskolc Megyei Jogú
Város közigazgatási területe.

II. fejezet
Ellátási formák
3. Az Önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások
3. §
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a fenntartásában
működő intézményben a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
1. gyermekjóléti szolgáltatás keretében
a) gyermekjóléti központ,
2. gyermekek napközbeni ellátása keretében
a) bölcsőde,
3. gyermekek átmeneti gondozása keretében

a) gyermekek átmeneti otthona,
b) családok átmeneti otthona.

4. Gyermekjóléti szolgáltatás
4. §
Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás
fenntartásában működő Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézményen
(továbbiakban: Egyesített Intézmény) keresztül biztosítja. Az intézmény székhelyének és a
szolgáltatásainak az ellátottak számára nyitva álló helyiségei felsorolását az 2. melléklet
tartalmazza.

5. Bölcsőde
5. §
Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást az Egyesített Intézményen keresztül biztosítja. A
tagintézmények felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

6. Gyermekek átmeneti otthona
6. §
Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását a Gyvt. 50. §-ában meghatározottak szerint az
Egyesített Intézmény keretein belül a 3515 Miskolc, Egyetem u. 1. szám alatti telephelyen
biztosítja.

7. Családok átmeneti otthona
7. §
Az Önkormányzat a családok átmeneti otthonában történő ellátást a Gyvt. 51. § (1)-(3) bekezdése
szerint az Egyesített Intézmény keretein belül a 3515 Miskolc, Egyetem u. 1. szám alatti
telephelyen biztosítja.

III. fejezet
8. Az ellátások igénybevétele, megszűnése
8. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére, az Gyvt. 31. §-ának rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) A gyermekjóléti alapellátás iránti kérelmet - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az ellátást
nyújtó intézmény vezetőjénél (a továbbiakban: intézményvezető), kell előterjeszteni.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás az intézményvezető hatáskörében - kérelem benyújtása és külön
eljárás nélkül - biztosítható.
(4) Az ellátás igénybevételéről, továbbá meghosszabbításáról az intézményvezető dönt, aki az

ellátás megkezdésekor megállapodást köt a kérelmezővel, kiskorú kérelmező esetén a törvényes
képviselőjével, valamint az átmeneti gondozás megkezdéséről értesíti az illetékes gyermekjóléti
szolgálatot. Nem kell megállapodást kötni a gyermekjóléti szolgáltatás esetén.
(5) Az intézményvezető a kérelem elbírálásánál bölcsődei ellátás esetében a Gyvt. 42/A. §-a,
valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 36. §-a szerint jár el.
(6) Az intézményvezető a kérelem elbírálásánál gyermekek átmeneti gondozása esetén a Gyvt. 45. §
(2)-(3) bekezdései, valamint az NM rendelet 52. § (1)-(2) bekezdései szerint jár el.
(7) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti alapellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt esetekben, vagy az intézményvezető megszünteti a Gyvt. 37/A. § (3)
bekezdésében foglalt esetben.
(8) Ha az ellátást igénylő vagy a törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja,
az eljárásra a Gyvt. 32. § (4) bekezdését kell alkalmazni.
(9) A 6. §-ban és a 7. §-ban szabályozott ellátások megszűnése, megszüntetése esetében, az ellátást
nyújtó köteles haladéktalanul értesíteni a gyámhatóságot, ha a feltárt körülmények alapján
valószínűsíthető, hogy a gyermek visszakerülése a szülőhöz ellentétes a gyermek érdekeivel.

IV. fejezet
Térítési díj
9. Intézményi térítési díj
9. §
(1) A bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj mértékét, a bölcsődei ellátás keretében
biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértékét, a gyermekek átmeneti
gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj mértékét és a családok átmeneti gondozásáért
fizetendő intézményi térítési díj mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

10. Személyi térítési díj
10. §
(1) Az 5. §-ban meghatározott bölcsődei ellátás, valamint a 6-7. §-ban szabályozott átmeneti
gondozás körébe tartozó ellátások esetében a kötelezett havonta előre, tárgyhónap 10. napjáig
személyi térítési díjat fizet, amelyet az 1. mellékletben meghatározott intézményi térítési díj
figyelembevételével és a Gyvt. 148. § (1)-(4) bekezdésének, valamint a 150. §-ának alkalmazásával
az intézményvezető állapít meg.
(2) A 4. §-ban szabályozott szolgáltatás esetében a Gyvt. 149. §-a szerint kell eljárni.
(3) Amennyiben a kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegét
vitatja, annak csökkentését vagy elengedését kéri, az eljárásra a Gyvt. 148. § (6) bekezdését kell
alkalmazni.
.

V. fejezet
Záró rendelkezések
11. §
Jelen rendelet 2014. május 15-én lép hatályba.
12. §
Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzat fenntartásában
lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások
formáiról, az igénybevétel módjáról és a térítési díjról szóló 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete.
Miskolc, 2014. május 8.

Dr. Csiszár Miklós
jegyző

Dr. Kriza Ákos
polgármester

1. melléklet
A bölcsődei gondozásért, a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért,
valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj
mértéke
1/a. A bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke
1

A
Szolgáltatási önköltség

B
Intézményi térítési díj

2

40.208.-Ft/hó/gyermek 1.915.-Ft/nap/gyermek

0.-Ft/hó 0.-Ft/nap

1/b. A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj
mértéke
A
B
1
Szolgáltatási önköltség
Intézményi térítési díj
2

9.030.-Ft/hó/gyermek 430.-Ft/nap

9.030.-Ft/hó 430.-Ft/nap

2. A gyermekek átmeneti gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj mértéke
Gyermekek Átmeneti Otthonában – a gyermekek átmeneti gondozásáért fizetendő intézményi
térítési díj mértéke:
Szolgáltatási önköltség

Intézményi térítési díj
Jövedelem kategória

187.256.-Ft/hó/gyermek
6.242.-Ft/nap/gyermek

0.-Ft. – 17.999.-Ft/hó
17.100.-Ft. – 28.500.Ft/hó
28.501.-Ft/hó <

Térítési díj mértéke
3.600.-Ft/hó/gyermek
120.-Ft/nap/gyermek
6.300.-Ft/hó/gyermek
210.-Ft/nap/gyermek
9.000.-Ft/hó/gyermek
300.-Ft/nap/gyermek

3. Családok Átmeneti Otthonában – a gyermekek átmeneti gondozásáért és az ellátás igénybevételéért
fizetendő térítési díj:
Szolgáltatási önköltség

Intézményi térítési díj
Jövedelem kategória

85.009.-Ft/hó/igénybe vevő
2.834.-Ft/nap/igénybe vevő

0.-Ft. – 17.999.-Ft/hó
17.100.-Ft. – 28.500.Ft/hó
28.501.-Ft/hó <

Térítési díj mértéke
3.600.-Ft/hó/igénybe vevő
120.-Ft/nap/igénybe vevő
6.300.-Ft/hó/igénybe vevő
210.-Ft/nap/igénybe vevő
9.000.-Ft/hó/igénybe vevő
300.-Ft/nap/igénybe vevő

2. melléklet
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZÉKHELYE ÉS
AZ ELLÁTOTTAK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEK
Az intézmény székhelye: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Intézmény
Címe: 3530 Miskolc, Arany János u. 37.
Ellátottak számára nyitva álló helyiségek:
3526 Miskolc, Kassai utca 19.
3518 Miskolc, Bollóalja u. 115.
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 42-44.
3533 Miskolc, Jedlik Á. u. 3/A.

3. melléklet
BÖLCSŐDÉK

Napsugár Bölcsőde
3527 Miskolc, Selyemrét u. 36.
Mesemalom Bölcsőde
3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 36.
Dobó Katica Bölcsőde
3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 26.
Heim Pál Bölcsőde
3526 Miskolc, Kassai u. 19.
Katica Bölcsőde
3529 Miskolc, Szilvás u. 39.
Napraforgó Bölcsőde
3524 Miskolc, Hajós u. 1.
Petneházy Bölcsőde
3525 Miskolc, Petneházy u. 10-12.
Margaréta Bölcsőde
3532 Miskolc, Bokréta u. 1.
Diósgyőri Bölcsőde
3535 Miskolc, Kuruc u. 65/a.
Kilián Bölcsőde
3534 Miskolc, Könyves K. u. 31.

