Döbrököz Község Önkormányzatának
4/2006 (III.18.) rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 157. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokat, amelyek alkalmazásával az
önkormányzat segítséget nyújt a gyermekes családoknak a gyermek törvényben foglalt
jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, gondoskodik a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről, és segíti a szülőket a gyermekükről való
gondoskodásban.
A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya kiterjed Döbrököz község közigazgatási területén lakóhellyel
(lakóhely hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező, az 1997. évi XXXI. tv. 4. §-ában
meghatározott személyekre.
Az ellátások formái
3. §
Az önkormányzat a következő pénzbeli,
gondoskodást nyújtó alapellátásokat biztosítja:

természetbeni,

illetve

a) pénzbeli és természetbeni ellátások:
-

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
tanévkezdési támogatás

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
-

gyermekek napközbeni ellátása
• óvoda
• általános iskolai napközi

személyes

-

gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekek átmeneti gondozása
• helyettes szülői ellátás
• családok átmeneti otthona

A gyermekjóléti ellátások hatásköri szabályai
4. §
(1) A képviselőtestület a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos
hatásköröket a szociális bizottságra ruházza át.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását a döbröközi Általános Iskola és Alapfokú
Művészet Oktatási Intézmény, Óvoda (7228 Döbrököz, Iskola u. 3.) biztosítja.
(3) A képviselőtestület a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek átmeneti
gondozását a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által
biztosítja.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5. §
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az önkormányzat képviselő-testülete
pénzbeli és természetbeni ellátás formájában biztosíthatja.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege rászorultságtól függően 1.000
(ezer) Ft-tól 10.000 (tízezer) Ft-ig terjedhet.
(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente két alkalommal nyújtható, azoknak
a gyermeket nevelő családoknak, amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
(4) A készpénzben megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a
jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül kell
kifizetni a polgármesteri hivatal pénztárában. Indokolt esetben a határozat azonnal
végrehajtható.
(5) Természetbeni ellátásnak minősül különösen az általános iskolás gyermekek
tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért
fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.
(6) Természetbeni ellátás megállapítására különösen a következő esetekben van
lehetőség:
a) a képviselő-testület veszélyeztetve látja a támogatás megvalósulásának célját

b) védelembe vett gyermekek esetén
(7) A természetbeni ellátást a képviselő-testület közvetlenül a szolgáltató részére
utalja.
Tanévkezdési támogatás
6. §
(1) A képviselő-testület tanévkezdéskor egyszeri tankönyvtámogatást nyújthat
- az általános iskola nappali tagozatán tanulóknak, gyermekenként
- a középiskola nappali tagozatán tanulóknak, tanulónként
- nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató, de legfeljebb
huszonharmadik évének betöltéséig, tanulónként
- a felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak, hallgatónként
(2) A támogatás megállapítása a helyi általános iskolában tanulók esetén az iskola
összesített igazolása, egyéb iskolában tanulók esetén pedig egyedi iskolalátogatási
igazolás ellenében történik.
(3) A támogatás mértékét az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg.
A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
7. §
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más
törvényes képviselő a polgármesteri hivatalánál terjeszti elő. Kétség estén a törvényes
képviseleti jogosultságot igazolni kell.
(2) A kérelemhez csatolni kell a 149/1997 (IX.10.) Kormányrendelet 2. számú
mellékletében foglalt nyilatkozatot, valamint a közös háztartásban élőknek a kérelem
benyújtását megelőző három hónap átlagáról szóló jövedelemigazolást.
(3) Az ügyfél kérelmében, illetve a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok
valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Ha az önkormányzat
hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány alapján megállapítható, hogy a
gyermeket
gondozó
család
életkörülményei
nem
felelnek
meg
a
jövedelemnyilatkozatban megjelölt adatokkal, a család vagyoni helyzetét is vizsgálni
kell.
(4) A vizsgálathoz a támogatást kérő köteles a 149/1997 (IX.10.) Kormányrendelet 3.
számú mellékletében szereplő nyomtatványon vagyonnyilatkozatot tenni.
(5) Tanévkezdési támogatás megállapítására irányuló kérelem nem terjeszthető elő.

A gyermekek napközbeni ellátása
8. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátását a döbröközi Általános Iskola és Alapfokú
Művészet Oktatási Intézmény, Óvoda útján biztosítja az önkormányzat.
(2) Az intézmény az ellátást a törvényes képviselő kérelmére vagy egyetértésével
biztosítja. Kétség estén a törvényes képviseleti jogosultságot igazolni kell.
Gyermekjóléti szolgáltatás
9. §
(1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást az intézmény a szülő, más törvényes képviselő
kérelmére, valamint a jegyző, a gyámhivatal, bármely állampolgár, továbbá a Gyvt.
17. § (1) bekezdésében felsoroltak a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése
alapján végzi.
(3) A kérelmet, illetve a jelzést közvetlenül az ellátást biztosító intézménynél lehet
előterjeszteni.
Gyermekek átmeneti gondozása
10. §
(1) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által biztosítja.
(2) Az átmeneti gondozás formái:
- helyettes szülői ellátás
- Családok Átmeneti Otthona
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások eljárási szabályai
11. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátására irányuló kérelmet közvetlenül az ellátást
biztosító intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek átmeneti gondozása iránti kérelmet
előterjeszteni, illetve annak indokoltságát jelezni közvetlenül a „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál lehet.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja
12. §
Az e rendeletben szabályozott ellátásokért fizetendő térítési díj megállapítása a Gyvtben és a 133/1997. (VII.29.) kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint
történik.
Átmeneti rendelkezések
13. §
A 2005. évi CXXVI. tv. 28. §-ban meghatározottak szerint a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásra jogosult személyek részére a rendszeres
gyermekvédelmi támogatást az önkormányzat havonta a polgármesteri hivatal
pénztárában, illetve a jogosult kérelmére bankszámlára utalással folyósítja.
Záró rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/2005. (III.17.) számú
ÖK rendelet és az azt módosító 9/2005. (XI.25.) számú rendelet.
Döbrököz, 2006. március 18.

Szili Lajosné
polgármester

Dr. Markó Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet 2006. március 20. napján kihirdetésre került.
Döbrököz, 2006. március 20.

Dr. Markó Gábor
jegyző

