Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
22/2006. (VI. 22.) rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt) foglalt felhatalmazás
alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszerérıl az alábbi rendeletet alkotja.
I. rész
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén – a Gyvt-ben, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII. 29.)
Kormány rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendeletben foglaltakkal összhangban –
megállapítsa azokat az alapvetı szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget
nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve
gondoskodik a gyermek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl, a hiányzó
szülıi gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal
felnıttek társadalmi beilleszkedésérıl.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a magyar állampolgárságú,
b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezı bevándorolt,
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre és fiatal felnıttekre,
valamint szüleikre,
d) Páty község közigazgatási területén belül tartózkodó a munkavállalók Közösségén
belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott
jogosultak körébe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Páty
község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha
az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral
járna.
(3) Jelen rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) és (2)
bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX.
törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
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A gyermekek védelmének rendszere
3. §
(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére,
veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülıi vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására
irányuló tevékenység.
(2) A Képviselı-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni,
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.
(3) A gyermekek védelmét a képviselı-testület a következı pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a) pénzbeni és természetbeni ellátás:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása.

Eljárási rendelkezések
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányuló kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a Polgármesteri
Hivatalnál (továbbiakban: hivatal) terjesztheti elı.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását
nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó
intézmény (természetes személy), illetve a gyermek érdekeinek védelmét ellátó
társadalmi szervezet is kezdeményezheti.

5. §
(1)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez a szülı vagy törvényes képviselı
az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemlapon nyújthatja be a Polgármesteri
Hivatalhoz.

(2)

A kérelemhez csatolni szükséges az alábbi igazolásokat:
a) a támogatást kérı nyilatkozatát saját és családtagjainak – a kérelem benyújtását
megelızı – 3 havi jövedelmérıl, valamint az azokat tanúsító igazolásokat
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén az elızı évrıl szóló APEH igazolást,
c) igazolást a családi pótlékról,
d) 16. életévét betöltött gyermek esetén tanuló jogviszony igazolást,
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e) válás és egyéb esetekben bírósági, gyámhatósági határozatokat (a gyermek
elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozottak),
f) igazolás a tartásdíj összegérıl,
g) egyetemi, fıiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegérıl az oktatási intézmény
igazolását,
h) munkanélküli esetében:
1) munkanélküli járadékban részesülık esetében a megállapító határozat
másolatát,
2) járadékban nem részesülık esetében a Munkaügyi Központ igazolását,
3) alkalmi munkáról szóló nyilatkozatot.
(3)

Az egy fıre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élı közeli
hozzátartozók, tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérı és
házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj
összegével.

(4)

Az egy fıre jutó jövedelem vizsgálatánál a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél
a 3 hónapot, egyéb jövedelmeknél, pedig az 1 évet kell figyelembe venni. Ettıl eltérni
akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás
vélelmezhetı.

(5)

A jövedelemszámításánál közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell
figyelembe venni:
a szülıt, a szülı házastársát, vagy élettársát,
a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı gyermeket,
a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali tagozaton egyetemi,
fıiskolai tanulmányokat folytató gyermeket,
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg fogyatékos gyermeket,
az elızıekbe nem tartozó, a Családjogi törvény alapján a szülı, vagy házastársa által
eltartott rokont.

-

(6)

A (4) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérı szülıvel
(törvényes képviselıvel) közös háztartásban élı valamennyi
a) vérszerinti és örökbefogadott gyermeket,
b) nevelt és családba fogadott gyermeket.

(7)

A támogatást kérıvel közös háztartásban élı gyermekként kell figyelembe venni azt a
gyermeket is, aki kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg
nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

(8)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatási ügyekben környezettanulmányt csak akkor
kell készíteni, ha kétség merül fel a kérelmezık által becsatolt nyilatkozat, illetve
igazolások valóságtartalma tekintetében.
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II. rész

Pénzbeli és természetbeni ellátások
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
6. §

(1) A Képviselı-testület a gyermeket, fiatal felnıttet rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család egy fıre jutó jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, és a család
idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli
élethelyzetbe került. Különösen a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya
gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba
való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre
szorul.
(2) Fiatal felnıtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen csak abban az esetben
állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsıfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanul.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként – alkalmanként – 4.000
Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedhet.
(4) A támogatás évente legfeljebb kétszer nyújtható.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsısorban pénzben nyújtott támogatás, azonban
a gyermek veszélyeztetettsége esetén – különös tekintettel a védelembe vett gyermekekre
– egyedi elbírálás alapján természetben is nyújtható.
(6) Akkor lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában
megállapítani, ha
a) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására
b) a kérelem benyújtását megelızıen nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve
egyéb, a taníttatással-neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében
hátraléka keletkezett,
c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a gondozó a pénzbeli
támogatást nem a gyermekre fordítja.
(7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó hatáskört a
Képviselı-testület az Oktatási Mővelıdési és Szociális Bizottságra ruházza át.
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III. rész
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
A gyermekjóléti alapellátások
7. §
(1)

A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történı nevelésének
elısegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való
kiemelésének megelızése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az
alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlıdéséhez, életkörülményeinek javításához.

(2)

Az önkormányzat a következı gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgálat,
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközi foglalkozás.

Gyermekjóléti szolgálat
8. §
(1)

A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Közhasznú Társaság Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatával
(2071 Páty, Csilla von Boeselager utca 3.) kötött ellátási szerzıdés alapján biztosítja.

(2)

A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülı, vagy törvényes
képviselı kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a
jegyzı, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár – a gyermek veszélyeztetettségére
utaló – jelzése alapján végzi. A kérelmet elıterjeszteni, illetve a jelzést megtenni
közvetlenül a családgondozónál lehet.

(3)

A Szolgálat feladatai az 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §.-aiban meghatározottak, de
különösen:
1) A gyermek veszélyeztetettségének megelızése érdekében a veszélyeztetettséget
észlelı és jelzırendszer mőködtetése,
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védınıi szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos,
b) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási
intézményekkel való együttmőködés megszervezése, tevékenységük
összehangolása.
2) A gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
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3) A településen élı gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel
kísérése, a veszélyeztetettséget elıidézı okok feltárása, és ezek megoldására javaslat
készítése.
4) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
- családgondozás a családban jelentkezı mőködési zavarok ellensúlyozására,
- a családgondozó a védelembe vett gyermekre vonatkozóan egyéni
gondozási nevelési tervet készít,
- az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás
kezdeményezése,
5) A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
- a családgondozás
- az utógondozás biztosítása
6) Szervezi a helyettes szülıi hálózatot, és nyilvántartást vezet a helyettes szülıi
férıhelyekrıl,
7) Az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos
figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
8) Felkérésre környezettanulmány készítése,
9) Biztosítja a gyermekjogi képviselı munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
10) Részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum munkájában.

Gyermekek átmeneti gondozása
9. §
(1) A gyermek átmeneti gondozását – a szülı felügyeletet gyakorló szülı vagy más
törvényes képviselı kérelmére vagy beleegyezésével – ideiglenes jelleggel, teljes
körő ellátással kell biztosítani, ha a szülı egészségügyi körülménye, életvezetési
problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a
családban nem tudja megoldani. A fogyatékos gyermek számára a sajátos, speciális
szükségleteihez igazodó ellátást biztosít.
(2) Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermek átmeneti gondozását
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Közhasznú Társaság
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatával kötött ellátási szerzıdés alapján, annak
helyettes szülıi hálózatában biztosítja.

6

A gyermekek napközben ellátása
10. §
(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élı
gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását nevelését
(foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni
ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük miatt, egészségi állapotuk, vagy
egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.
(2) A gyermek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai
napközi.
A térítési díjak
11. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátásáért – csak az étkezésért - térítési díjat kell fizetni.
(2) Az intézményi térítési díjat a képviselı-testület évente egy alaklommal rendeletben
határozza meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élı lakosságot a jegyzı a
helyben szokásos módon tájékoztatja.

Térítési díjkedvezmény
12. §
(1)

Az önkormányzat egyéni rászorultság alapján étkezési térítési díjkedvezményt
állapíthat meg.

(2)

A kedvezmény mértéke:
- a térítési díj 50%-a akkor, ha a díj fizetésre kötelezett családjában az egy fıre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150%-át ( 2006-ban 38.700,-Ft),
- a térítési díj 30%-a akkor, ha a díj fizetésre kötelezett családjában az egy fıre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
180%-át (2006-ban 46.440,- Ft.).

(3)

Nem lehet csökkenteni a megállapított étkezési térítési díjat, ha a gyermek – aki az
étkezést igénybe veszi – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(4)

A (2) bekezdésben foglalt esetben a jövedelem számításánál irányadó idıszak a
havonta mérhetı jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelemnél 1 év. Az egy fıre jutó
jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19.§ (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5)

Különös méltánylást igénylı esetben a (2) bekezdésben foglaltaktól el lehet tekinteni és
az egyéni rászorultság figyelembevételével étkezési térítési díjkedvezmény állapítható

7

meg, különösen: a tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén, rendkívüli élethelyzetbe
kerülés esetén.
(6)

A térítési díjkedvezmény tanévre állapítható meg.

(7)

I. fokon az Oktatási Mővelıdési és Szociális Bizottság jár el.

Záró rendelkezések
13. §
(1) E rendelet 2006. június 22. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló Páty Község Önkormányzat Képviselıtestületének 9/2004.(II. 25.) Kt. rendelete, az ennek módosításáról rendelkezı 23/2004. (VII.
14.) Kt. rendelet és a 33/2005. (IX. 16.) Kt. rendelet.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, továbbá a 133/1997. (VII. 29.) és a
149/1997.(IX. 10.) Kormány rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı
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