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önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásről szóló 1997. évi XXX. törvényben kapott felhatalmazás alapjrín a következő ren.
deletet alkotja:

L fejezet

A rendelet

céIja' hatdlya

1' $ (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az a|apveto szabá|yokat, amelyek szerirt. az
önkormrínyzat meghatátozott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nffit a gyermekek
a sztilői kötelességek teljesítésétorvényben foglaltjogainak és érdekeinek érvényesítéséhez,
hez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségénekmegelőzéséről és megszüntetéséről, a hiarryző szülői gondoskodás pótlásríról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerült fi atal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről'

2. $ E rendelet alka|mazásában
a) g,,ermek: a Magyar Köztársaság Polgari Törvénykönyvéről sző|ő 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 12. $-aszerinti kiskoru,
b) fiatalkorú.' az a személy, aki a szabálysértés vagy a bűncselekmény elkövetésekor 14.
évétbetöltötte, de 18. évétmég nem,
c) fiatal felnőtt: az a nagykoru szeméIy, aki a 24. évétnem töltötte be,
d) a glermek hozzátartozói: a vér szerinti és az örökbe fogadó szülők (a továbbiakban
együtt: szülő), a szülő házastátsa, a szülő testvére, a nagyszülő, a nagyszú|ő házastársa, a
nagyszülő testvére, a dédszülő, a testvér, a testvér hénastársa, a saját gyermek,
e) a glermek kazeli hozzátartozói: ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a szi|ő, a szií'ő
hánastársa, a szülő testvére, a nagyszülő, testvér, a saját gyermek,

fl

a gyermek tartására köteles személy: a házasságról, a családról és a gyámságról szóló
|952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 6l. $-a (4) bekezdésében és 62. $-a (1) bekezdésében,a Csjt. 69lA. $-ában, valamint a 69lD, $ (2) bekezdésébenmeghatarozott személy,
g) gyermekjóléti és glermeloédelmi szolgáltató tevékenység..a gyennekjóléti alapellátás, il-

letve a gyermekvédelmi szakellátás keretében - működési engedéllye| - végzett tevékenység,
fiiggetlenül a feladatellátás e rendeletben nevesíteff formájától és módjától; a szolgáltató tevékenységcé|ja a gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmí, étzelmi és erkölcsi fejlődésének,személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása,
h) gyermeki jogok: a Magyar Köztrírsaság Alkotmtínyában, a Gyermek jogairól szóló, New
Yorkban, 1989. november 20-an kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényben és más törvényekben megfoga|mazott, a gyermeket megillető jogok összessége,
i) ellátás:jogszabályban meghatérozottpénzbe|t, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyujtó alapellátás és szakellátás,
j) természetbeni ellátásj olyan támogatás, amellyel a gyermeket alapvető szükségleteinek kielégítésében
az áIlarn (önkormanyzat) anyagi javak biztosításával, szo|gáItatások kifizetésével és nyújtásával segíti,
k) glámhatóság: atelepülési önkormanyzat jegyzóje és a gyámhivatal,
l) gómügl; a jogszabáIy á|ta| a gyámhatóság feladat- és hatáskörébe utalt ügyek köre,
m) glermekvédelmi gondoskodás: aZ e rendeletben meghatározottak szerint elrendelt hatósági intézkedésenalapuló ellátás és védelem,
n) veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasÍás vagy körülmény következtében kialakult
- állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gáto|ja vagy akadá|yozza,
o) vórandós anya szociáIis váIsághelyzete: o|yan családi, környezeti, társadalmi helyzet
vagy ezek követkeáében kialakult állapot, amely a varandós anya testi vagy lelki megrendülését,tiírsadalmi ellehetetlenüIését okozza, és ezá|tal veszélyezteti a gyermek egészséges
megszületését,
p) tartós betegség: azon kórforma, amely a külön jogszabá|yban meghatározott magasabb
összegű családi pótlékra jogosít,
r) jÓvedelem: aszocíáIisigazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 4. $-a (1) bekezdésének a) pontjábanmeghatározattak,
s) fenntartó:
sa) a közigazgatásí szetv' a helyi önkormanyzat, a helyi kisebbségi önkormányzat és az
egyéb állami szenr (atovábbiakban együtt: állami fenntartó),
sb) amagyarorczági székhelyúegyháuijogi személy (atovábbiakban: egyházi fenntartó),
sc) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes személy,
sd) amagyarorczági székhelyti jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági tarsaság,
se) az a jogi személyiséggelrendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiségnélküli gazdasági trírsaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy uz|eti tevékenységének fő helye azEvőpai Gazdaságí Térségrőlszóló megállapodásban részes, illetve nemzetközi szeruődés a|apjan azonos jogállást é|vező más államban van faz sc)-se) pontokban
foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó],
ha az e rendeletben és más jogszabá|yban meghatáttozott feltételek szerint, működési engedély alapján gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységbiztosításiíhoz sztikséges feltételokÍől. Ha jogszabá|y másképp nem rendelkezik, az egyházi
fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően a|kalmaz-

ili,

t) természetes személyazonosító adat: azérintett személy családi és utóneve(i), sziiletési csa-

ládi és utóneve(i), neme' születési helye és ideje, arryja születési családi és utóneve(D'

á1-

lampolgarsága, illetőleg bevrándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása, lakó- és tartőzkodási helye (a továbbiakban egytitt: szemé|yazonosító adat),
u) intézmény:az e rendeletben meghatfuozott gyermekjóléti és gyermekvédelmi szo|gáItatő
tevékenységetvégzőszetvezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége, ame|y ará
vonatkozó külön jogszabályban foglaltak alapjan jön létre, legalább három fot foglalkoáat
teljes munkaidőben, és tevékenységeműködési engedélyköteles. Ha e rendelet másképp
nem rendelkezik, az irltézmény fogalmát kell megfelelően alkalmazni a helyettes szülői, illetve nevelő szülői bá|őzatra is,
v) míÍkÖdtető: az a természetes személy, jogi személy, illetve ezek jogi személyiségnélküli
társasága, aki, illetve amely a fenntartó által biaosított működési feltételek között a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szo|gá|tatő tevékenysé get szervezi,
z) rendszeres jövedelem: a|ega|ább harom egymást követő hónapban keletkezett jövedelem.
3. $ (1) A rendelet hatá|ya kiterjed az önkormányzatközigazgatási
teriiletén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, a település területén tartózkodó hajléktalan, magyat állampolgrírságú,az áI|ando tartőzkodásra jogosító személyi igazo|váwtyal rendelkező beviíndorolt,
a magyaÍ hatóságok által menekültként elismert gyermekre és fiatal felnőttre, valamint szüleire, illetve a munkavállalók Közösségén belüli szabad mozgásról sző|ő 16I2/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatérozott jogosulti körbe tartoző személyre, amennyiben az e|Iátás igénylésének időpontj ában érvényestartózkodási engedéllyel rendelkezik.

törvény hatáIya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (I) bekezdésben^foglaltakon túlmenően kiterj ed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgrírainak a külftildiek beutazásríról és tartózkodásríról szóló 200|. évi XXXIX. törvénv
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországontartózkodó gyermekeire is.
(2)

(3) E rendelet szerint kell eljrírni az (|) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
település területén tartózkodő nem magyar állampolgarságú gyermekek védelme érdekében,
ha az intézkedéselmulasáása a gyeÍmek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kánal
já,rna.

II. fejezet

EIjúrúsiszabóIyok
4. $ (l) Az e rendeletben szabá|yozott támogatások megállapítása:
- kérelemre' illetve
- hivatalból indul.
(2)
kérelmet az önkormányzati hivatalban kell előterjeszteni. A kérelmet írásban kell be^ A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:
nyujtani.
- alapvető szemé|y azonosító adatait;
. állampolgátrságát, illetve bevríndorolt vagy menekült státuszát;
- belft'ldi lakó. illetve tartózkodási helyét, illetve azt a címet, amelyre a támogatás folyósítását kéri;
- á|ta| kért támogatási forma megnevezését, indoklását.

(3)

Az eljáró szerv az eljrírásban mindenkor vizsgá|ja a kérelmező állampolgárságát,

sát, valamint személyes jogát.

jogá|Iá-

() Az eljáró szeÍy az ellátásra való jogosultság elbíra|ásáútoz a kéte|mezőt kötelezheti ana,
hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairó| nyi|atkozzék, illetve azokat igazo|ja.
(5) A jövedelemszámításnál iranyadó időszak . ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a

havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig
azegy évet nem haladhatja meg.
(ó) A gyermek szülője és más törvényes képviselője, gondozója kötelezhető ana, hogy saját
vagy gyermeke egészségi állapotríról, munkavégzéséro|,tanulói, hallgatói jogviszonyáról nyi|atkozzék, azokat igazo|j a.

(7) Ha az e|járő szerv a kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi,kulturális, lakás- vagy
egyéb körulményeinek tisztÍuásfua helyszíni szemlét tart, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és a megállapításokat jegyzőkönyvben (a továbbiakban: környezettanulmány)
rogziti.
(8)

Az ellátásban részesülő az e||átásta való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, kö-

rülmények megváItozásáról 15 napon belül értesítiaz e|játtő szervet.
(9) Ha a helyi önkormanyzat.hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján, a kérelmező életkörülményeire tekintettel - a (4) bekezdés szerinti jövedelemnyi|atkozatban foglaltakat vitatja, felhívha$a a kérelmezót az áIta|a lakott lakás, illetve saját és vele kö-

zósháztartásban élő közeli hozzátartozója fulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benffitására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladjrík
a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70yo-át, a valós jövedelem az igazo|t fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra.

Az el|átások
5. $ (1)
(2)

A Képviselő-testület gyakorolja

A Képviselőtestület döntése ellen

megálla pítása

az e||átásokmegá||apítása hatáskörét.

a közigazgatási

bírósághoz kereset nyújtható be.

A pénzbeli ellátások kiÍizetése, folyósítása
6. s A pénzbe|i ellátások - hatfuozat a|apjan történő - kifizetése az önkormányzati hivatal
amely további feladatként:
a) az e||átások kifizetéséről pénzügyi nyilvríntartást vezet;
b) gondoskodik az ellátásokkal összefiiggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási feladatok végrehajtásáról.

A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai
7. $ (l) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát _ ha e rendelet másként nem rendelkezik - évente, egy ízben feltil kell vizsgálni'
(2) A felülvizsgá|at döntésre történő előkészíttetésea jegyző feladata' A polgármester felelős
a döntési javaslatot tarta|maző előterjesztések hataridőn belüli képviselő-testület elé terjesztéséért.Atruhánotthatáskör esetén a hatáskör gyakorlója részére el kell juttatni a döntési javaslatot.

A j ogosulatlanul felvett támogatás megtérítése
Az

vagy e rendelet rendelkezéseinek
megsértésévelnyújtott ellátást meg kell szüntetni, az el|átást jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vevőt pedig kötelezni kell
- a pénzbe|i ellátás visszafi zetésére,
- természetbeni ellátás es etén a pétuegy enértékmegfizetésére,
- személyes gondoskodás nyújtása esetében az intézményi térítésidíj összegének meg8. $ (1)

e rendeletben meghatfuozott feltételek hianyában

fizetésére.

(2)
folyamatosan nffitott ellátás megtérítését
legfeljebb egy évre visszamenőleg lehet el^
rendelni.

Az ellátás megtérítésétaz

e|játtő szeÍv az igénybevétel jogosulatlanságáról

való tudomásszerzéstő| szátmított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítéstelrendelni, ha az
igénybevételtől, illetve az e||átás megszűnésétől egy év miír eltelt.
(3)

9. $ (1) A 8. $ (1) bekezdés szerinti megÍérítéstaz e||átást megállapító hatáskört gyakorlója
rendeli el.
(2)

A megtérítéstméltányosságból, környezettanulmany

a|apjan szintén az e||átást megállapíilletve engedélyezhet részletfizetést,I.n a

tó hatáskört gyakorlója engedheti el, csökkentheti,
jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése a családban élő gyermek megélhetésétveszélyezteti.
(3)

A méltanyossági döntés a|apja

a ktirnyezettanulmány.

III. fejezet

A gyermekek védelmének rendszere
10. $ (1) A gyermekek védelme a gyennek családban történő nevelkedésénekelősegítésére,
veszé|yertetettségénekmegeltízéséreés megsztintetésére,valamint a szülői vagy más hozzátwtozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelménekbiztosításiíra iriínyuló tevékenység.
(2)
gyermekek védelmétpérube|i, természetbeni és személyes gondoskodást nffitó gyer^
mekjóléti
alapellátások' illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a vonatkoző jogszabályban meghatározott hatósági intézkedések biaosítjrík.
1

1. $ (1) A gyermekek védelméta következó pénzbe|i és természetbeni ellátások segítik:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, illetve
c) rászorultságtól fiiggő más pénzbeli ellátás.

(2) Az önkormányzat jegyzője a jogosult gyermekek szátrnétra a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatástől szóló törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításétta irányuló eljárás részletes szabályait e rendelet (|4-|6. $.okban) állapítja meg.

Az önkormanyzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrőI
szóló törvényben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyer(3)

mekvédelmi támogatást állapít meg.

A települési önkorményzat képviselő-testületének döntése a|apján

rendkívüli gyermekvédelmi trímogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett
(4)

a

gyermek számátra.
(5)

A (4) bekezdés szerinti természetbeni ellátások különösen:
a) általanos iskolás gyermekek tankönyvb) tandíj tiímogatás,

és tanszerellátásának támogatása,

c) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítésidíj átvállalás,
d) egyéb ellátás kifizetésénekátvállalása.
12. $

A személyes gondoskodás körébe

tartozó gyermekjóléti alapellátások:

a) gyermekj óléti szolgáltatás;

b) gyermekek napközbeni ellátása;
c) gyermekek átmeneti gondoziísa.

IV. fejezet

A pénzbeli és természetbeni ellútósok
13. $ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
ellátás megállapítá sát az általáno s szabályokon túlmenően kezdemé ny ezheti
-

a nevelési-oktatási intézmény,

továbbá
más családvédelemmel foglalkozó intézmény,illetve természetes személy vagy
a gyermek érdekeinek védelmétellátó trírsadalmi szewezet.
a gyámhatóság,

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
14. $ (1)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításanak cél-

ja annak igazo|ása, hogy a gyermek szociális helyzete alapjrín jogosult
a) gyermek étkeáetésnormatív kedvezményének,
b) az egyszeri támogatásnak,
c) a külön jogszabályban meghatarozott egyéb kedvezményeknek
az igénybevételre.

(2) A jegyző a rendszeres kedvezményre való jogosultságot a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásről szóló 1997. évi Xxx. törvény 19. $ (2)-(9) bekezdésében meghatározottak szerint állapítja meg.
15. $

(2)

(l)

Aze||átás megállapítása

- kérelemre'
- hivatalból, illetve
- a 13. $-ban meghatérozott szervek kezdeményezéséreindul.

A kérelmet
- a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve
- a nagykoru jogosult

az onkorm ányzati hivatalnál terj esztheti elő.
(3)

A kérelenthez_ a I49lI997. (IX. 10.) Kormanyrendelet a|apján csatolni kell:
a) a Kormányrendelet 3. számű melléklete szerinti nyilatkozatot a megfe|e|ő igazo|ásokkal egyiitt,
b) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályu elhelyezése, valamint a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági és gyrímhatósági hatrírozatot, továbbá a I49l|997. (IX. 10.)
Kormányrendelet 1 8. $ (2) bekezdésébenmeghatiír ozott jegy zőkönyvet,
c) ha a gyermeket egyedül álló sztilő, illetve törvényes képviselő gondozza, al<kor az
egyedülállóság tényérevonatkozó nyilatkozatot,
d) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, akkor az egészségi á|lapotára vonatkoz ő igazo|ást,
e) a nagykoru gyermek esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
f) az érintett hazas s ágköté s e e s etén a házassági anyakönyvi más o l atot.

() Az

egy főre jutó jövedelem számitásánáI a közös héntartásban é1ő közeli hozzátartozők
tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa által, bírósági
hatátozat a\apján eltartott rokon részéreteljesített tartásdíj összegével.
(5) Ha

jegyző vitatja anyi|atkozat
a) ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értékét,azíngatlanfekvéseszerinti illetékhivatalnál intézkedik az ingatLan forgalmi értékénekmegállapítása iránt,
b) járműre vonatkozó becsült forgalmi értékét,akkor azértéketajárrnú forgalmi adóvalcsökkentett belföldi fogyasztói fuának és használtsága mértékénekfigyelembevételével állapítja meg.

a

A kérelemben, valamint

jövedelemnyi|atkozatban szereplő adatok valódisága környezetvizsgálható. A vagyoni helyzet vizsgá|ata akkor indokolt' ha az öntanulmány készítésével
korményzat 4. $ (9) bekezdése szerinti eljárása nem vezetett eredményre.
(6)

a

(7)
vagyoni he|yzet vizsgá|ata kiterjed a közös
^
gyonára.

héntartásban élő közeli hozzátartozók va-

A

jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a tátrgyév július 1-jén fennáIl, a tárgyév július hónapjában
egyszeri trímogatást folyósít.
16. $ (1)

(2)

Az egyszeri támogatás gyermekenkénti összegét jogszabáIy batározza meg.

Rend kívüli gyermekvédelmi támogatás
17. $ (1) A települési önkormanyzat képviselő-testülete a gyermeket a 18. $-ban meghatározott mértékri rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli

támogatás),haa gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethe|y zetbe került'
(2) Elsősorbarl' azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az e||átáséról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alka|-

manként jelentkező többletkiadások . különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós
anya gyelmekének megtartása' a gyerÍnek fogadásrínak előkészítéséhezkapcsolódó kiadások,
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba va1ó visszakerÍ'ilésénekelősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségreszorulnak.

18. $ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás atárgyév folyamán legfeljebb 4 alkalommal
áIlapíthatő meg, összege: családonként 20.000 Ft, gyermekét egyedül nevelő igénylő esetében 30.000 Ft lehet.
19. $

Az ellátás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

Rászorultságtól függő más pénzbeli etlátások
20' $ Az önkormányzat képviselő-testülete rászorultságtól fuggő pénzbeli ellátásként a követ-

kező jogcímeken állapíthat meg tiímogatást:
- fogyatékkal élő gyermekek tiímogatása,

- győgyszertámogatás,
- iskolai évet kezdő gyermekek támogatása,

Fogyatékkal élő gyermekek támogatása

2i.

$ (l) A fogyatékka| é|i5 gyermekek trímogatásának célja a tartósan fogyatékkal élő gyermeket nevelő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása.
(2) Apénzellátás feltétele, hogy
- a gyermek tartós fogyatékos állapotríról orvosi szakvéleményálljon rendelkezésre,
- a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a mindenkori tiregségi nyugdÜ I00 %-át

(3) Azellátás összege 10.000 Ft/hó.
(4) Az ellátást egy hatélrozattal maximum 1 évre lehet megállapítani, de az ellátás több egymást krivető évben is megítélhető _ figyelembe véve az akkor hatályos jogosultsági feltételeket.
(5)

^Z

ellátás természetbeni ellátás formájában is nffitható.

Gyógyszertámogatás

22' s (1)

A

győgyszertiímogatás cé|ja, a folyamatos gyógyszerfogyasztásra kényszerülő
gyermekeket nevelő, ezért szociálisan hátranyos helyzetben lévő családok támogatása.
(2) Apénzellátás feltétele, hogy
- a gyeÍmek tartós, legalább 1 évet e|érő, folyamatos gyógyszerfogyasztásrakénysze.
rülő állapotaról orvosi szakvélemény állj on rendelkezésre,
- a gyenneket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg aZ
öreségi nyugdlj legkisebb cisszegének I00 %-át
- a gyermek havi gyógyszerköltsége elérje a 10.000 Ft-ot.
(3)

Az ellátás

Ft/hó.

összegé a gyermek havi gyógyszerköltségének

50

%o-a,

de maximum 5.000

(fl Az ellátást egy határozattal maximum 1 évre lehet megállapítani, de az ellátás több egymást követő évben is megítélhető _ figyelembe véve az akkor hatályos jogosultsági feltételeket.

Iskolai évet kezdő gyermekek támogatása
23. $ (1) Az á|ta|ános iskolai és középiskolai tanévetkezdő gyermeket nevelő, a tanévkezdéskor megnövekedett kiadások miatt szociálisan hátrrínyos he|yzetben \évő csa|ádok támogatása.

(2) Apénzellátás feltétele, hogy
- a gyermek általános iskolai, vagy középiskolai tanévre beiratkozzon,
- a gyelmeket nevelő családban az e1y fore jutó havi jövedelem ne haladja meg a legkisebb öregségi nyugdlj összegének I00 %-át.
(3)

Az ellátás összege 5.000 Ft/gyermek.

() Az

ellátást egy tanévben csak egyszer lehet megállapítani.

(5) Az ellátás természetbeni ellátás formájában is nyujtható. Ebben az esetben a 26. $-ban leírtakat kell alkalm azni azza|, hogy a középiskol ába járő tanulókra is az á|talános iskolába j áró

tanulókra vonatkozó előírást kell alkalmazni.

A természetben nyűjtott ellátások
25. $ Természetben is nyújtható
- a rendkívüli gyermekvédelmi tiímogatás (különösen a védelembe vett gyermek számára), valamint
- egyes szociális rászorultságtól fiiggő pérubeli ellátás, így:
- fogyatékkal élő gyermekek támogatása,
- iskolai évet kezdő gyermekek tiímogatása,

Altalános iskolás gyermekek tankönyv. és tanszerellátásának támogatása
26. s (1) Természetbeni ellátásként az általanos iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának trímogatása adható annak az á|ta|énos iskolai tanulmányokat folyató gyermeket nevelő
családnak, ahol a családban általános tanulmányokat folytató gyermeket nevelnek.
(2)
(3)

Az ellátás mellett az iskolaévetkezdő gyermekek támogatása is adható.
A támogatás mértékea tankönyvkiadás

() Az
(5)

maximum I00

%o-a'

ellátást egy tanévben csak egyszer lehet megállapítani.

Az ellátás teljesítésetermészetben történik

- a benyújtott számlrík alapjan utólag, illetve
- amégki nem ftzetett számlák alapjtán, melyek kifizetéséről a hivatal gondoskodik.
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VI.
Gy er me kj

ó

fejezet

léti al ap ellút tÍso k

A gyermekjóléti alapellátások célja
29. $ (1) Az a|ape||átásnak hozzá kell jrírulnia a gyeÍmek testi, értelmi' érze|mi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésénekelősegítéséhez,a veszé|yeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszé|yeúetettségmegsziintetéséhez, valamint a gyermek családj ából történő kiemelésének a me gel őzéséhez.
(2) Az alapellátás keretében nffitott személyes gondoskodást a jogosult lakóhelyéhez, hrtőzkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nffitó személynélvagy intézményben kell biztosítani.

30. $ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében a gyermekjóléti
szolgáltatást, a gyermekek napközbeni e|látását, valamint a gyermekek átmeneti gondozását
kell biztosítani.

Gyerm ekj óléti szol gá|tatás
31. $ (1) A gyermekjóléti szolgá|tatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szo|gáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek fe|haszná|ásával
szo|gá|ja a gyermek testi és lelki egészségének,családban történő nevelkedésénekelősegítését, a gyermek veszélyeztetettségénekmegelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekvédelmi szolgáltatás
feladata a Gytv' 39. $-ában felsoroltakon túl a t<}rvényben meghatarozott egyéb feladatok.
(2)
gyermekjóléti szolgáltatást szervezését, irényítását és összehangolását
^
zatoktársulásával
létrehozott gyermekjóléti szo|gá|atkeretében biztosítja'

az önkormány-

32. $ A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésidíjmentes és önkéntes.

Gyermekek napközbeni ellátása
33. $ (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermek életkorrínak
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését,foglalkoztatását és étkeztetésétkell
megszervezni _ a Gyvt. 41. $ (2) bekezdésébenfoglaltak figyelembe vételével_, amennyiben
a szüIők a gyermek napközbeni ellátásáÍólnem fudnak gondoskodni.
(2)

A gyermekek napközbeni

ellátása:

- családi napköziben,

II

- hilZi gyermekfelügyelet

keretében,

. nyári napközis otthonban,
-

napközis táborban, valamint
sző|ő 1993.
napköziben

- a közoktatásról

LxXx.

törvény hxáIya a|á tartoző óvodában, iskolai

történhet.

A gyermekek napközbeni

ellátáSanak minősül az iskolai napközis ellátásban nem részesü1ő, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszéIyeztetett tiz év feletti gyermekek szátmára
nffitott nappali felügyelet, foglalkoztatás - sport- és egyéb klubfoglalkozás, illetve jétszőtét,
játékta\ játszőház keretében - és az étkeáetés biáosítása is, feltéve, ha a működtető rendelkezikaz ehhez szükséges - a külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi feltételek(3)

kel.

A családi napközi,

hárzi gyermekfelügyelet, nyari napközis otthon, napközis tábor ellátást és a
nappali felügyeletet az önkormányzati társulás utján létrehozott gyermekjóléti és családsegítő
szolgáIat utján látja el.
(7)
l em

A

családi napközi és házi gyermekfelügyelet ellátás igénybevételét_ erre irányuló kéreal apj an - az intézményvezeto intézke dé s e a|ap ozza me g,

Az ellátások igénybevételéérta Gyvt. térítésidíjról szóló rendelkezése, a személyes gondoskodást nffitó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások térítésidíjairól szőIő 13311,997.
(VII. 29.) Kormányrendelet, valamint e rendelet 25-28, $-ában foglaltak szerint kell a térítési
(8)

díjat fizetni.

(9) Azóvoda és az iskolai napközi igénybevétele a vonatkozó külön jogszabá|yok alapján történik.

Gyermekek átmeneti gondozása
34. $ (1)

A gyermekek

átmenti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érze|mi és er-

kölcsi fejlődését elősegítő, az é|etkoúnak, egészségiállapotának és egyéb szükségleteinek
megfelelő étkeztetéséról'ruhéuattalvaló e||átásárő|, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, neveléséről, lakhatásaról kell gondoskodni, a G}lrt. 45-48. $-aiban foglaltaknak megfelelően.
(2) A gyermek átmeneti gondozása mogszervezhető a működtető áIta| kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonáb an v agy családok átmeneti otthonában.

(3) A gyermekek átmenetihází gondozásaként - a szülő kérelmére - a gyermek saját otthonában történő ellátását gondozó útján kell biztosítani, ha testi vagy lelki betegsége miatt a gyer-

mek ellátása elsősorban helyettes szülőnél történő elhelyezés útjan vagy bentlakásos gyermekintézményben nem oldható meg éshaez a gondozás a gyermek érdekétszo|gá|ja.
Ilelyettes szülő

35. $ (1) A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában
biztosítja.
(2)
helyettes szülői tevékenységre a Gyvt. 49. $-ában, valamint a helyettes szülői jogvi^Í a v onatko zó külön j o gsz ab á|yb an fo glaltak az ir ány adő ak'
szony

Gyermekek átmeneti otthona
36. $ (1) A gyermekek átmeneti otthonában az a csa|ádban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezéshiényában ezeknélktil maradna,
valamint akinek ellátása a család életvezetésinehézségeimiatt veszé|yeztetett,
(2)
gyermekek átmeneti otthona segítségetnyújt - a gyermekjóléti szolgá|atta| együttmű^ - a gyermek családjába történő visszatéréséhez.
ködve
(3)

A gyermekek átmeneti otthona ellátást az önkormiínyzat a Gyermekjóléti és Családsegítő

szo|gá|at keretében bizto sítj a.

Családok átmeneti otthona
37. $ (1) Az otthontalamá vált szülő kérelmérea családok átmeneti otthonában együttesen he|yezhető el a gyermek és szülőj e, ha az elhelyezés hiányában lakhatásunk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene vá|asztani sztilőjétől. A családok átmeneti otthona e||átá.
sa keretében biaosítarii kell a GyVt. 51. s (3) bekezdésébenfoglaltakat.
(2)

Az önkormányzat a családok átmeneti otthona ellátást az önkormányzat a Gyermekjóléti

és C saládse gító szo|gálat keretében bizto sítj a.

(3)

Az ellátás igénybevételekérelemre történik, melyet a (2) bekezdésben foglalt intézmény

v ezetójéhez

()

kell benyúj tani.

Azintézményvezetője és azigénybevevő megállapodást köt.

V. fejezet
Térítésidíj
38. $ (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi e||átásért a (2) bekezdésben foglaltak kivételéveltérítésidíjat kell fizetni.

kell térítésidíjat fizetni:
- a gyelmekjóléti szo|gálat igénybevétele esetén;

(2) Nem

(3)

Az

e törvényben meghatarozottak szerint a

személyi térítésidíjat

a) aze||átást igénybe vevő nagykoru jogosult,
b) az eI|átást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más

törvényes képviselő,
l3

c) az e||éúástigénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő
az intézménynek fi zeti meg.

(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételévela
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások személyi térítésidíjrínakmegállapításáná| az eIlátást igénybe vevő jogosult, gyermek esetén a szülő vagy más törvényes képviselő rendszeres
havi jövedelme vehető figyelembe.
(5) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell
alkalmazni
b) a csa|ádi napközi keretében,
c) az óvodábarl',
d) anyfui napközis otthonban, napközis táborban,
e) az általiínos és középiskolai diakotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett
externátusi ellátásban'
fl az áIta|ános iskolai menzai ellátás, továbbá - ha külön jogszabá|y másképpen nem rendelkezik - középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
g) afogyatékos gyermekek, tanulók nevelését,oktatását ellátó intézményben
nyújtott étkeáetésre. Iskolai étkeztetésbenrészesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem
veszi igénybe.
(6) A személyes gondoskodás körébe tartoző ellátások intézményitérítésidíját az intézményt
fenntartó évente kétszer állapíthatja meg.

W. fejezet

Zúró és ótmeneti rendelkezések
40. $ (1) Ezen rende|et 2006. április 10.-én IéphatáIyba.

(2)Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatá|yát veszti 3/1998.(I.30.) számű rendelet.

Gödrei Zoltán sk.
Polgármester

Dr. Fábián Lászlóné sk.
körjegyző

