Értény község Önkormányzati Képviselő-testülete
3/2005./II.25./ sz. rendelete
A gyermekek védelmének helyi szabályairól
12/2005. /IX. 21./ és a 11/2006. /IV. 06./ számú módosító
rendeletekkel egységes szerkezetben
Értény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 16.§.(1)bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény ( továbbiakban Gyvt) 18. § /1/-/2/ és a
29. § /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek
részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi
rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Értény község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező

a). magyar állampolgárságú, valamint állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal
rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyerekekre és
fiatal felnőttekre, valamint szüleikre,
b). a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, valamennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. magyar állampolgárságú, valamint
állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar
hatóságok által menekültként elismert gyerekekre és fiatal felnőttekre, valamint szüleikre.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint
jogszerűen a Magyarországon tartózkodó gyermekekre is.
(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a község
területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyerekek esetében is, ha az ideiglenes hatályú
elhelyezés vagy más ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy
elháríthatatlan kárral járna.

(4) 1E rendelet alapján a rászorult jogosultak, akik:
a./ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
b./ gyermekjóléti szolgáltatásra
c./ gyermekek napközbeni ellátására tarthatnak igényt
(5) A (4) bekezdés a./ pontjában felsorolt pénzbeli ellátás – egészben vagy részbentermészetben ellátás formájában is nyújtható2
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(6) Természetbeni ellátás különösen az iskolai oktatásban részesülők tankönyv és
tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények érkezési térítésének díj kedvezménye,
tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének
átvállalása.
(7) A gyermek intézményekhez természetbeni ellátás céljára átutalt pénzbeli ellátás
felhasználásáról az intézmény évente két alkalommal – minden év június 3o. és december 3l.
napjáig – köteles elszámolni az ellátást megállapító szerv felé.
2. §
(1) 3Az e rendeletbe n szabályozott pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő szóban, vagy
írásban az Önkormányzati Hivatalnál terjeszteti elő. Ezen ügytípusok esetében az
elektronikus ügyintézés nem alkalmazható.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását a feladatot ellátó intézmény vezetőjénél lehet írásban
kérelmezni.
(3) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokra való jogosultság
elbírálásához a kérelmező köteles saját, valamint családja, hozzátartozói személyi ,
vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni illetve azokat igazolni. Abban az esetben,
ha a nyilatkozat, illetőleg igazolás tartalma aggályosnak látszik, az eljáró szerv
környezettanulmány készítése, további iratok, igazolások hivatalból történő beszerzése
utján győződik meg a közölt adatok valódiságától.
(4) A jövedelem egállapításánál – ha a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
l997. évi XXXI. tv. ( a továbbiakban: Gyvt.) másként nem rendelkezik - a havonta
rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap,
egyéb jövedelmeknél pedig az egy évi havi átlagát kell figyelembe venni.
3. §
(1) A kérelmet – a képviselő-testület átruházott hatáskörben eljárva, Értény község
Polgármestere bírálja el.
(2) A rendszeres pénzbeli és természetbeli ellátás összege – a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától a jogosultsági feltételek fennállása hónapjának utolsó napjáig – a
megállapított ellátás havi teljes összege.
(3) A polgármester döntése ellen – az arról szóló az arról szóló határozat kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül – a képviselő-testülethez lehet írásban fellebbezni.
4. §4
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RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
5. §
(1) Az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő, vagy létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került család gondozásában lévő gyermek számára rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás állapítható meg.
(2) Elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni,
akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként
jelentkező többlet kiadások – különösen az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek
családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a gyermek nevelésbe vételének
megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás – miatt
anyagi segítségre szorulnak.
6. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult az a gyermek, akinek az őt gondozó
családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét.
7. §
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege nem haladhatja meg az esetenkénti tízezer,
évente a negyvenezer forintot.
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
8. §5
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat Iregszemcse, Értény, Koppányszántó,
Nagykónyi és Újireg Községek és önkormányzataival kötött társulási megállapodás alapján
közösen foglalkoztatott családgondozóval 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 - gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján
végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál
lehet.
(3) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg.”
GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
9. §
(1) Azon családokban élő gyermekek életkoruknak megfelelő nappali felügyeletét,
gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését, akiknek szülei, nevelői, gondozói
munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni, gyermekek napközbeni ellátása keretében kell biztosítani.
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(2) A gyermekek napközbeni ellátása óvodában és iskolai napközis foglalkoztatás keretében
történik.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. §6
(1) Az általános iskola 1-4 évfolyamán nappali rendszer iskolai oktatásban részt vevő, a
Gyvt. 148. § (5) bekezdésének b.) – d.) pontjában meghatározott, normatív
kedvezményben részesülő tanulók további 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményben
részesülnek 2005. szeptember 01. napjától 2005. december 31. napjáig.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásról a polgármester átruházott
hatáskörben dönt.
11. §7
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
A kihirdetéssel egyidejűleg az Értény község Önkormányzati Képviselő-testületének A
gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 6/1998./VII.31./ sz. rendelete hatályát veszti

Szalai József
polgármester

dr. Pálinkás József
körjegyző

Záradék:
A fenti rendelet 2005. évi február hó 25. napján kihirdetésre került.
dr. Pálinkás József
körjegyző

Utolsó egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2006. IV. 06.
Értény, 2006. április 06.
Fábián Péter
jegyző

6
7

Mód. 12/2005. /IX. 21/ ör. 2. §-a, hatályos 2005. IX. 21-től
Számozását Mód. 12/2005. /IX. 21/ ör. 3. §-a, hatályos 2005. IX. 21-től

