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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalap megállapításáról
Felsődobsza Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában
kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselőtestület feladat-és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ E rendelet hatálya az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőkre terjed ki.
2.§ Az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetményalapja- a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltaktól eltérően- 52.000 forint.
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. február 1. napjától
kell alkalmazni.
Tóth László
Popják Eszter
polgármester
jegyző

2021. 03. 08. 13:17
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Felsődobsza Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában
kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselőtestület feladat-és hatáskörét gyakorolva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ E rendelet hatálya az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőkre terjed ki.
2.§ Az érettségi végzettségű köztisztviselők részére 2021. évre egységesen illetménykiegészítés
kerül megállapításra, amelynek mértéke az alapilletmény 20 %-a.
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától
kell alkalmazni.
Tóth László
Popják Eszter
polgármester
jegyző

2021. 03. 08. 13:18
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 11/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsődobsza Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét
gyakorolva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1.§ Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló
11/2015. (IX.9.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a.”
2.§ A Rendelet 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.
3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő
napon
hatályát veszti.
(2) Rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
Tóth László
Popják Eszter
polgármester
jegyző

2021. 03. 08. 13:19

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályairól szóló
3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsődobsza Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában
kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján
a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §ban, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályairól szóló
3/2015. (II.24) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9.§ (1) bekezdés helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
(1) A temetési támogatás az eltemettetőnek adható juttatás, amennyiben a családban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a tízszeresét.
2. §
A Rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az iskolakezdési támogatás eseti támogatás, egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal
adható, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a tízszeresét.
3. §
A Rendelet 11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1 )Időskorúak támogatása állapítható meg annak a személynek,
a) aki a támogatás megállapításának időpontjában Felsődobsza község közigazgatási
területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a támogatás megállapításának évében
– december 31-ig – a 60. életévét betölti.
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a tízszeresét,
c) az időskorúak támogatása rendkívüli élethelyzetére tekintettel méltányosságból is
megállapítható.

4. §
A Rendelet 12.§ (2) bekezdése hatályát veszti.
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5. §
A Rendelet 12.§ -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) Rendkívüli települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható,
amennyiben tárgyévben a járási start mezőgazdasági program keretében többlettermék
keletkezik, úgy a termék a szociálisan rászoruló lakosok részére hivatalból kiosztásra kerülhet
annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, egyedülálló esetében 650 %-át.
6. §
(1)A rendelet 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2)A rendelet 5. számú melléklettel egészül ki.
(3) A rendelet 6. számú melléklettel egészül ki.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tóth László

Popják Eszter

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2021. március 8. napján kihirdetésre került.
Popják Eszter
jegyző
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1. sz. melléklet (8)
KÉRELEM
temetési támogatás megállapítására
Kérelmező neve:.........................................................................................................................
Születési neve:.............................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő……év……………hó.…….nap.
Anyja neve: …............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

……………………………

Állampolgársága: …………………………………….
Családi állapota1: hajadon/nőtlen;
házastársától külön él; elvált;

házas és házastársával együtt él;
özvegy; élettárssal él;

házas

és

egyedül él.
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Lakóhely :…………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely3:…………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………………………………………………………………..címen élek.
Kérelmező telefonszáma4: …………………… E-mail címe5:...........................................
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban6 élők adatai:

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

1.
2.
3.
4.
5.

1

A megfelelő rész aláhúzandó.
Lakcímkártyán szereplő.
3
Lakcímkártyán szereplő.
4
Nem kötelező megadni.
5
Nem kötelező megadni.
6
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
2

3

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

Jövedelmi adatok (havi jövedelem)
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező háztartásában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT,RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek,
önkormányzat által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
9. Egyéb jövedelem
10. Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):................................................Ft/hó

A Kérelem indoklása:
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Felsődobsza, ......................... év................................... hó…............ nap

…............................................................
kérelmező aláírása

…………….............................................................
kérelmező házastársa/élettársa aláírása

4

5. sz. melléklet(9)

Iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelem
1. A kérelmező személyes adatai:
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………
A kérelmező születési neve: …………………………….……………………………………
A kérelmező anyja neve: ......…………………………………………………………………
A kérelmező születési helye: ….………………………………………………………………
A kérelmező születésének időpontja: .………………………………………………………..
A kérelmező családi állapota: ..………………………………………………………………
A kérelmező lakcíme: ……………………………………………………………………….
2. A kérelemmel érintett gyermekre vonatkozó adatok:
A gyermek neve: ……………………………………………………………………………
A gyermek anyja neve: ......…………………………………………………………………
A gyermek születési helye: ….………………………………………………………………
A gyermek születésének időpontja: .………………………………………………………..
A gyermek lakcíme: ………………….…………………………………………………….
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban7 élők adatai:
Név

Születési hely, idő

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5

Anyja neve

Rokoni fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező családjában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli
ellátás (FHT, RSZS,
ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából
származó jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek
ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET,
családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi
szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
9. Egyéb jövedelem
10. Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):...........................................................Ft/hó
A kérelem indoklása:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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NYILATKOZATOK
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen
élek, a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá, hogy az e támogatással
érintett gyermekemet saját háztartásomban nevelem.
2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
4. Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén
- fellebbezési jogomról lemondok,
- fellebbezési jogomról nem mondok le.
(A kívánt részt alá kell húzni.)
Kelt, ……….. (év) ………. (hó) …… (nap)

...............................................................
támogatást igénylő aláírása

7

6. sz. melléklet (10)

Időskorúak támogatásának megállapítása iránti kérelem
Kérelmező neve:.........................................................................................................................
Születési neve:.............................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő……év……………hó.…….nap.
Anyja neve: …............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

……………………………

Állampolgársága: …………………………………….
Családi állapota: hajadon/nőtlen;
házastársától külön él; elvált;

házas és házastársával együtt él;
özvegy; élettárssal él;

házas

és

egyedül él.

Lakóhely…………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely…………………………………………………………………………..
Életvitelszerűen a………………………………………………………………..címen élek.
Kérelmező telefonszáma: …………………… E-mail címe...........................................

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:

Név

Születési hely, idő

1.
2.
3.
4.
5.
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Anyja neve

Rokoni fok

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

Jövedelmi adatok (havi jövedelem)
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
házastárs/élettárs
jövedelme

A kérelmező háztartásában élő egyéb
személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT,RSZS, ápolási díj)
4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYES,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek,
önkormányzat által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
9. Egyéb jövedelem
10. Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):................................................Ft/hó
Kérem, hogy a támogatási kérelem elbírálásánál az alábbi méltányossági körülmény(eke)t vegyék
figyelembe:
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Felsődobsza, ......................... év................................... hó…............ nap

…............................................................
kérelmező aláírása

…………….............................................................
kérelmező házastársa/élettársa aláírása
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, és
a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsődobsza Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában
kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján
a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1) - (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) - (2)
bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.

§

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, és a fizetendő térítési
díjakról szóló 13/2015.(X.31.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő
bevezető rész lép:
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a 62. § (1) - (2)
bekezdéseiben, a 92. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
alapellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet
alkotja:
2.

§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tóth László

Popják Eszter

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2021. március 8. napján kihirdetésre került.
Popják Eszter
jegyző

3

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról
Felsődobsza Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában
kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján
a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, a gyermek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Halmaji
Gárdonyi Géza Általános Iskola Felsődobszai Tagintézményében biztosított
gyermekétkeztetésre, valamint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által
fenntartott Felsődobszai Napköziotthonos Óvodában a gyermekétkeztetést igénybe vevőkre.
2. §
Felsődobsza Község Önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás
útján biztosítja.
3. §
(1) Az önkormányzat által megállapított gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakat a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI törvény 21/B.§-ában biztosított normatív kedvezményen felül további kedvezményt
nem biztosít.
4. §
(1) Ez a rendelet 2021. április 7. napján lép hatályba.
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési
díjakról szóló 9/2016. (VIII.15.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 4/2020.
(IV.30.) önkormányzati rendelete.
Tóth László

Popják Eszter

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2021. március 8. napján kihirdetésre került.
Popják Eszter
jegyző

1. számú melléklet a 6/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díjak
Tízórai
nyersanyagnorma
(Ft/fő/nap)
áfa
nélkül
Óvoda
Általános iskola

80,-Ft
85,-Ft

Ebéd
nyersanyagnorma
(Ft/fő/nap)
áfa
nélkül
200,-Ft
290,-Ft

Uzsonna
nyersanyagnorma
(Ft/fő/nap)
áfa
nélkül
60,-Ft
70,-Ft
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Nyersanyagnorma
összesen

340,-Ft
445,-Ft

Intézményi
térítési
díj
(nyersanyagnorma
+
ÁFA)
430,-Ft
565,-Ft

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelmi ellátásokról
Felsődobsza Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában
kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján
a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, a gyermek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény
hatálya alá tartozó, Felsődobsza község közigazgatási területén lakóhellyel, illetve
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre.
Gyermekvédelmi ellátások
2. §
(1) Felsődobsza Község Önkormányzat biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.
(2) Pénzbeli és természetben ellátások:
a) pénzbeli támogatás
b) gyermekétkeztetés
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartózó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása
Pénzbeli támogatás
3. §
(1) A hátrányos helyzetű gyermekek Arany János Tehetséggondozó Programjában, illetve
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban résztvevő
tanulók, hallgatók támogatása, a programok általános szerződési feltételei szerint.
(2) A támogatásra való jogosultságról, annak összegéről a képviselő-testület dönt.
Gyermekétkeztetés
4. §
(1) Felsődobsza Község Önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést, az
intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

(2) Az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetést a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos
helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítja az
önkormányzat 5 hónapos kortól 18 éves korig.
(3) A szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével biztosított, melyet a jogosult
gyermek, vagy a gyermek törvényes képviselője vehet át.
(4) Felsődobsza Község Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott jogosultsági
körön kívül nem biztosítja.
Gyermekjóléti szolgáltatás
5. §
Felsődobsza Község Önkormányzat a gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosított
gyermekjóléti szolgáltatást az Abaújszántói Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti
Szolgálata útján biztosítja.
Gyermekek napközbeni ellátása
6.§

Felsődobsza Község Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a településen működő
óvoda és általános iskola közreműködésével, óvodai és általános iskola napközis
csoportokban biztosítja.
Záró rendelkezések
7.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 5/1997. (XI. 28.)
önkormányzati rendelete.

Tóth László

Popják Eszter

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2021. március 8.. napján kihirdetésre került.
Popják Eszter
jegyző
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