Vásárosdombó Község Képviselő-testületének
2/2008.(I.11.) számú
rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú
rendelet módosításáról
Vásárosdombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§. (2) bekezdésében, a 29.§. (1) - (2)
bekezdésében és a 131.§. (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondolkodást nyújtó
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet célja, hatálya, ellátási formák
1.§.
A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított ellátási formák alkalmazásához a
feltételrendszert és az eljárási szabályokat a helyi sajátosságok figyelembevételével
szabályozza.
2.§.
(1)

A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén
rendelkező
magyar és Európai Unió-s tagállam állampolgára,
állandó
tartózkodásra
jogosító
személyi
igazolvánnyal
bevándorolt,
a magyar hatóságok által menekültként elismert
gyermekekre és fiatal felnőttekre, valamint szüleikre.

lakóhellyel
rendelkező

(2)A község területén tartózkodó nem magyar és nem Európai Uniós tagállambeli
állampolgárságú gyerekek esetén e rendeletet akkor
alkalmazni, ha az intézkedés
elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
(3)Az

önkormányzat - lakóhelytől függetlenül - rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást biztosít a község közigazgatási területén tartózkodó, arra
rászorult gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a
gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné.
3.§.

Az önkormányzat a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:
a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- beiskolázási támogatás.
b.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgálat

- a gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvodai és
általános iskolai napközi.
II. fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
4.§.
(1) Az önkormányzat a gyermeket rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesíti a Gyvt. 19-20/A. §-ai szerint.
(2) A kérelem a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be.
(3) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elbírálására a jegyző jogosult.
(4) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a kérelem benyújtásának napjától
kerül megállapításra 1 év időtartamra. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény iránti kérelmet évente meg kell újítani.”
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5.§.
(1)

Az önkormányzat képviselőtestülete a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesíti a Gyvt. 21.§-a alapján.

(2)

A kérelem az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be, melyhez csatolni
kell a 32/1993(II.17.) Korm. rendelet szerinti jövedelemnyilatkozatot.

(3)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálására a képviselőtestület jogosult.

(4)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban természetbeni ellátás formájában
nyújtható, amennyiben az technikailag nem megoldható, pénzbeli formában is adható.

(5)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg
természetbeni ellátás formájában, ha
a kérelem a gyermek étkeztetési térítési díjának támogatására, a
gyermek beiskolázási támogatására irányul, vagy
az összes körülményekre tekintettel feltételezhető, hogy a szülő
(gondozó)
a
pénzbeli
támogatást
nem
a
gyermek
nevelésére,
gondozására fordítja.

(6)

A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi
természetbeni formájáról a megállapító határoz.

támogatás

pénzbeli

vagy

Beiskolázási támogatás
6. §.
Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, - hivatalból, jövedelemre tekintet
nélkül. - a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a község közigazgatási területén állandó
lakóhellyel rendelkező általános-, közép-, és felsőfokú tanulók részére beiskolázási
támogatást biztosít. A támogatás összege a költségvetés függvénye, azt a támogatást
megállapító határozza meg.

Eljárási szabályok
7.§.
(1)

Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti kérelmet a Körjegyzőségen
írásban terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes képviselő.

(2)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásához kérelmező
köteles csatolni a 149/1997. (IX.10.) Korm.sz. rendelet 65.§. (1) bekezdésében foglalt
mellékleteket.

(3)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a jövedelemszámításnál
irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 3 hónap,
egyéb jövedelmeknél 1 év. Az egy főre eső jövedelem számításánál a Gyvt. 19. §. (4)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, illetve a beiskolázási támogatás
a
Vásárosdombói Körjegyzőségen a pénztárból kerül kifizetésre a határozat kézbesítését
követő 15munkanapon belül.
III. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások általános szabályok.
8.§.

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele (2. bekezdésben foglalt
az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője
kérelmére történik.

kivétellel) önkéntes,

(2)

Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes
igénybevételével nem biztosított, a jegyző a védelembevétel során az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el.

(3)

Az önkormányzat által biztosított alapellátások:
a.) gyermekjóléti szolgálat
b.) a gyermekek napközbeni ellátása keretében
- óvoda
- iskolai napközis foglalkozás
Gyermekjóléti szolgálat.
9.§.

(1)

A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás
Intézménye keretein belül biztosítja.

(2)

A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más
törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17.§.(1) bekezdésében
felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal, vagy bármely állampolgár- a
gyermek
veszélyeztetésére
utaló
jelzése
alapján
végzi. A kérelmet
előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a Vásárosdombói
Körjegyzőségen vagy a családgondozónál lehet.

(3)

Az ellátás biztosítását a családgondozó és a polgármester intézkedése alapozza meg.

(4)

A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg.
Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás.
10.§.
Az
óvodai
ellátás,
iskolai
napközis
foglalkozás
közoktatásról szóló - többször módosított - 1993.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

igénybevételére
évi LXXIV.

a
tv.

Térítési díj.
11.§.
(1)

Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás
biztosított ellátások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2)

A
gyermekek
napközbeni
ellátása
keretében
biztosított
étkeztetések
intézményi térítési díjának mértékét a gyermekétkeztetés normáiról
valamint
térítési díjakról szóló 3/2000.(II.28.) számú önk. rendelet tartalmazza.

(3)

A (2) bekezdésben hivatkozott
intézményi térítési díj alapján a
személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a Gyvt. 148.§.
(5)
bekezdésében
szabályozott
normatív
kedvezmények
figyelembevételével.

(4)

A képviselő-testület egyéni rászorultság alapján az intézmény vezető által
megállapított személyi térítési díjat legfeljebb 50 %-kal csökkentheti, ha a
teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását
veszélyeztetné.
A képviselő-testület a személyi térítési díj megfizetése alól mentesítheti a
kötelezettet, amennyiben a napközbeni ellátás igénybevételére védelembe
vételi eljárás során kötelezték a szülőt.

(5)

keretében

(6) Kiegészítő támogatás rászorultsági alapon (normatív kedvezményen felüli)
Célja: a gyermekétkeztetés költségeinek részben vagy egészben történő átvállalása a
szülőktől.
(7) Jogosultak:
- akiknek a szülei a Gyvt. 19.§-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülnek, vagy
- aki három- és többgyermekes családban él, vagy
- aki az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
értelmi, beszéd vagy más fogyatékosnak minősül.
(8) A kiegészítő támogatás csak egy jogcímen vehető igénybe. A kiegészítő
hozzájárulás
kizárólagosan az érintett gyermekek, tanulók étkezési költségeinek megfizetésére
használható fel a tanév folyamán.
A kiegészítő támogatást a fenntartó önkormányzat minden hónap végén (következő hóra
előre) átutalja az intézmény részére. A fenntartó által meghatározott feltételek mellett az

intézmény vezetője dönt a kiegészítő támogatás felhasználásáról és a felhasználásáról
havonta jelentést ad a Körjegyző részére.
(9) A kiegészítő támogatás felhasználásának a jogszabályban meghatározottakon kívül az
alábbi szempontokat köteles figyelembe venni az intézmény vezetője:
1. A kiegészítő támogatás összege nem lehet kevesebb a normatív étkezési támogatás
és a fenntartó által megítélt helyi kedvezmények együttes összegén felüli
költségtérítés 50%-ánál.
2. Előnyben kell részesíteni azon gyerekeket, tanulókat, akik:
- halmozottan hátrányos családban élnek,
- három- vagy többgyermekes családban élnek,
- csonka családban élő gyermekek, tanulók,
- egyéb, szociálisan hátrányos helyzetben élő gyerekek.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
12.§.
(1)

E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell
alkalmazni.

(2)

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 5/1998(VI.29.) számú rendelet hatályát
veszti.

(3)

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes
gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti
alapellátások
és
gyermekvédelmi
szakellátások
térítési
díjáról
és
az
igénylésükkor
felhasználható
bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendeletben és a
gyámhatóságokról; valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. sz. rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.

Vásárosdombó, 2008. január 9.
Szabó László
polgármester

Jónás István
körjegyző

A rendelet kihirdetve: Vásárosdombó, 2008. január 11.
Jónás István
körjegyző

