
Na temelju članka 48. stavka 4.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i  članka 29. Statuta Općine Molve, Općinsko vijeće Općine Molve  na  16.  sjednici održanoj  7.   kolovoza  2014., donijelo je
O D L U K U

o  mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve  od roditelja-korisnika usluga

Članak 1.Ovom Odlukom  utvrđuju se mjerila za plaćanje  usluga Dječjeg vrtića  "Pčelica" Molve  (u  daljnjem tekstu: Dječji vrtić) koje plaćaju roditelji djece upisane u Dječji vrtić. 
Članak 2.Cijena usluga Dječjeg vrtića za djecu upisanu u Dječji vrtić s prebivalištem na području općine Molve koju plaćaju roditelji, iznosi 300,00 kuna  mjesečno.
Članak 3.Cijena usluge Dječjeg vrtića za djecu s prebivalištem izvan područja Općine Molve koju plaćaju roditelji, je iznos pune ekonomske cijene usluge, koju utvrđuje upravno vijeće Dječjeg vrtića. Za  smještaj  djece  iz  stavka  1.  ovog  članka  roditelji  plaćaju  300,00  kuna  mjesečno,  u slučaju ako Općina na području koje imaju prebivalište sufinancira smještaj do pune ekonomske cijene, odnosno plaćaju razliku između cijene smještaja koji sufinancira Općina na području koje imaju prebivalište i pune ekonomske cijene.
Članak 4.Roditelji s područja Općine Molve, koji u Dječjem vrtiću imaju smješteno troje djece, oslobađaju se plaćanja usluge iz članka 2. ove Odluke za treće dijete, a za drugo dijete cijena se umanjuje za 50%.

           Članak 5.Oslobađaju se plaćanja usluga Dječjeg vrtića za smještaj djece, roditelji s područja Općine Molve,  koji  su  korisnici  socijalne  iskaznice  i  korisnici  jednokratnih  pomoći,  o  čemu  trebaju Upravno vijeću Dječjeg vrtića pružiti dokaz.
Članak 6.Sredstva za usluge Dječjeg vrtića za djecu upisanu u Dječji vrtić uplaćuju se na žiro-račun Dječjeg vrtića.                                                        



Članak 7.Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 11. Odluke o raspolaganju financijskim sredstvima Općine Molve za socijalnu skrb i razvoj organizacija civilnog društva («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» br. 11/13 i 14/13). 
Članak 8.Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u  «Službenom  glasniku Koprivničko-križevačke županije». 
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