Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2004.(IV.28.) rendelete
a gyermekek védelméről
(egységes szerkezetben)
I. RÉSZ
Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. §. a.) pontja, és a 16.§.(1)
bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet célja
1.§. E rendelet célja az Európai Unióhoz történő csatlakozás eszmeiségét szem
előtt tartva az önkormányzat közigazgatási területén – a Gyvt-ben, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelem
szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 133/1997.(VII.29.) Kormányrendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi
és
gyámügyi
eljárásról
szóló149/1997.(IX.10.)Kormányrendeletben összhangban – megállapítsa azokat
az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekinek érvényesítéséhez, illetve
gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a hiányzó
szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
A rendelet hatálya
(*4) ( *5)
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed – a Gyvt. 4.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt
eltéréssel - :
a)
Földeák község közigazgatási területén tartózkodó magyar
állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik
- a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar
hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal
felnőttre és szüleire;
b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre és a szabad
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mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerinti családtagjára,
továbbá a magyar állampolgár Szmtv. szerinti családtagjára, amennyiben az
ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a
szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Földeák
község közigazgatási területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.
(*5)
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az
(1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerősítő országok állampolgárainak Földeák község közigazgatási területén
jogszerűen tartózkodó gyermekeire is.”
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
személyeken kívül Földeák község közigazgatási területén tartózkodó nem
magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú
elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
A gyermekek védelmének rendszere
3.§. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítésére, veszélyezettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a
szülői vagy hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő
védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
(2) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és
természetbeli, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá
szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
(3)
A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli,
természetbeli és személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében
biztosítja:
(*2)
a.) Pénzbeli és természetbeli ellátások:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
b.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
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- gyermekek napközbeni ellátása,
- helyettes szülői szolgáltatás.
Eljárási rendelkezések
4.§.(1)
A támogatás iránti igényt a Körjegyzőségi Hivatalnál lehet
előterjeszteni, a gyermekek nevelésére alkalmas szülő által az arra
rendszeresített igénylőlapon..
(2) Támogatás iránti kérelmet terjeszthet elő nevelési-oktatási intézmény,
gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve
természetes személy, vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet.
(*2)
(3) Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet 12-13.§.ban szabályozott ellátások megállapításának, illetve a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás megszüntetésének hatáskörét a képviselő-testület
Szociális Bizottságára ruházza át.
(*2)
(4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogosultság elbírálásához kérelmező
köteles saját maga, illetve családja jövedelmi viszonyainak hivatalos
igazolásának benyújtására a 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 3. számú
melléklete szerinti nyilatkozaton.
(5) Nem rendszeresen mérhető jövedelem esetén a megelőző év jövedelmét kell
igazolni.
(6) 3 hónapi havi átlagkeresetnél az igazolástól akkor kell eltérni, ha jövedelmi
viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vagy javulás vélelmezhető.
(7) Családból kiemelt, elvált, vagy külön élő szülők esetében a kérelemhez
csatolni kell a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a
gyámrendelés tárgyában hozott határozatot, illetőleg a szülői felügyelet
gyakorlását bizonyító gyámhivatali jegyzőkönyvet.
(8) Korhatárra tekintet nélkül csatolni kell a közös háztartásban élő tartósan
beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást.
(9) Csatolni kell a közép vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulónak a
tanulói vagy hallgatói jogviszonyának igazolását.
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(10) A jövedelmi, vagyoni viszonyok tisztázása érdekében a Körjegyzőségi
Hivatal megkeresést intézhet a Csongrád Megyei APEH-hez, a támogatást
igénylő személy jövedelemadójának közlése végett, illetőleg a Körjegyzőségi
Hivatalban meglévő nyilvántartásokat igénybe veheti.
(11) A kérelmező a körülmények tisztázása során a Körjegyzőségi Hivatallal
köteles együttműködni.
(12) Határozathozatal előtt - ha a tényállás nem tisztázott - a kérelmező szociális
helyzetéről környezettanulmányt kell készíteni. Ha a körülményei más eljárásból
ismertek, és a rendelkezésre álló környezettanulmány 6 hónapnál nem régebbi,
nem szükséges újat készíteni.
(13) A Gyvt. 19.§.-ban szabályozott rendszeres támogatási ügyekben
környezettanulmányt csak akkor kell készíteni, ha kétség merül fel a kérelmezők
által becsatolt nyilatkozat, illetve igazolások valóságtartalma tekintetében.
(*4)
(14) Hatályát veszti.
(*2)
(15) Hatályát veszti.
(*2)
(16) Hatályát veszti.
(*2)
(17) Hatályát veszti.
5.§. A Körjegyzőségi Hivatal a támogatásról nyilvántartást vezet, mely
tartalmazza a törvényben előírt adatokat.
6.§. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül benyújtott
fellebbezés Földeák község Képviselőtestülete hatáskörébe tartozik.
II. RÉSZ
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
(*2)
7.§. Hatályát veszti.
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(*2)
8.§. Hatályát veszti.
(*2)
9.§. Hatályát veszti.
(*2)
10.§. Hatályát veszti.
(*2)
11.§. Hatályát veszti.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
12.§. (1) A Szociális Bizottság a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesítheti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került.
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek különösen: valamely
családtag tartós betegsége vagy ellátatlan munkanélküliség miatt bekövetkezett
jelentős mértékű jövedelemcsökkenés, az elemi kár miatt bekövetkezett
rendkívüli kiadás, valamint a döntéshozó által annak minősített létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet.
(2) A rendkívüli támogatás egyszeri összege az öregségi nyugdíjminimum 30
%-ánál kevesebb, és a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 1,5-szeres
összegénél magasabb nem lehet.
(*2)
(3) Hatályát veszti.
III. RÉSZ
TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK
(*2)
13.§. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeli
ellátás formájában is nyújtható.
(*2)
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben történő folyósítása:
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-gyermekétkeztetési térítési díj vagy annak egy része,
- a tanulói jogviszony kapcsán egyéb kiadások fedezése(Tanszer, tandíj,
kollégiumi térítési díj, stb.)
- élelmiszer, ruházat.
(*2)
(3) Akkor lehet rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeli ellátás
formájában megállapítani, ha
a.) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj
támogatására irányul,
b.) kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési
díj, illetve egyéb a tanítással - neveléssel kapcsolatban felmerült költségek
tekintetében hátraléka keletkezett,
(*4)
c.) Hatályát veszti.
IV. RÉSZ
A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

14.§. (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő
nevelésének elősegítése, a veszélyezettség kialakulásának, illetve a gyermek
családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyezettség
megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlődéshez, életkörülményeinek javításához.
(2) Földeák község Önkormányzata közigazgatási területén az alábbi
gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a.) Gyermekjóléti Szolgálat,
b.) Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- bölcsőde,
- óvoda,
-iskolai napközis foglakozás,
- általános iskolai étkeztetés.
- helyettes szülői szolgáltatás.
(3) A közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti
alapellátásokat Földeák község Önkormányzata az alábbiak szerint biztosítja:
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulási formában,
- Óvodai, általános iskolai ellátás és helyettes szülői szolgáltatás az
Önkormányzat által fenntartott saját intézménye közreműködésével.
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A gyermekjóléti szolgálat
15.§. (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat lát el, a védőnői szolgálattal együttműködve.
(2) A szolgálat feladatai különösen:
- a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos
figyelemmel kisérése,
- a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való
tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése,
- a védelembe vett, illetve a helyettes szülői gondozásba vett gyermekek
gondozási- nevelési tervének elkészítése,
- a helyettes szülői hálózat szervezése,
- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának
segítése,
- az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának
folyamatos figyelemmel kisérése, új ellátások bevezetésének
kezdeményezése,
- felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni
szándékozók körülményeinek vizsgálata.
- A helyettes szülők felkutatása, nyilvántartásba vétele, javaslattétel a
helyettes szülő kinevezésére, ill. a nála történő elhelyezésre, az
elhelyezés megszüntetésére.
Gyermekek napközbeni ellátása
16.§. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a
családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét,
gondozását, nevelését, és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek
napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi
állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermekek számára
kell biztosítani,
- akinek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van
szüksége,
- akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel,
- akivel együtt a családban 3, vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt,
akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási
díjban, vagy ápolási díjban részesül,
- akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni.
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(3) A gyermek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást biztosító
intézmény vezetőjének kell benyújtani, aki jogosult az eljárás lefolytatásra. Az
óvodai, iskolai ellátás alapja az ellátást biztosító intézmény vezetőjének
intézkedése.
Térítési díj
17.§. (1) Az ellátást igénybevevő nagykorú, a szülői felügyeletet gyakorló szülő,
vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: kötelezett) az ellátásért a Gyvtben, valamint az önkormányzat e rendeletében foglaltak szerint köteles térítési
díjat fizetni.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a térítési díj mértékét évente kétszer
minden év február 28., és augusztus 31-ig felülvizsgálja.
(*1)
(*2)
(*3)
(*5)
(*6)
(*7)
(*8)
(*9)
(*10)
(*11)
(*12)
(2) A gyermek napközbeni ellátásaként biztosított bölcsődei ellátás keretében
fizetendő térítési díj, valamint az óvodai és iskolai étkezési térítési díj összegét a
jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás
igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti kötelezettet a személyi térítési
díjról.
(4) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak
csökkentését, vagy elengedését kéri, a (8) bek-ben szabályozott értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a
Szociális Bizottság dönt a személyi térítési díj összegéről.
(5) Ha az ellátást a jogosult a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe,
betegség vagy más ok miatt, akkor a távolmaradását az intézmény vezetőjénél
kell bejelenteni.
A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idején mentesül a térítési
díj fizetési kötelezettsége alól.
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(6) A személyi térítési díjból 25.-Ft/nap kedvezményben részesül az a gyermek,
aki az étkezési formák közül az ebédet igénybe vesz és a Gyvt. 148.§.(5)
bekezdés a.), b.), c.) pontjaiban biztosított 50%-os normatív kedvezményre nem
jogosult.
(*12)
(7) A bölcsődei gondozási díjat az adott hónapban igénybe vett ellátási napokra
kell a kötelezettnek megfizetni.
A térítési díj befizetése és ellenőrzése
18.§. (1) A személyi térítési díjat havonként a tárgyhó 10. napjáig kell az ellátást
nyújtó intézmény részére megfizetni.
(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése
havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az
intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezett személyt írásban
felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére.
(3) Ha a (2) bek-ben tett intézkedés nem vezetett eredményre, akkor
nyilvántartásba veszi a kötelezettet, és negyedévenként tájékoztatja a fenntartót
a díjhátralék adók módjára történő behajtása, vagy törlése érdekében.
Helyettes szülői szolgáltatás
19.§.(1) Az Önkormányzat az életvitelszerűen Földeákon tartózkodó, illetve a
településen állandó lakhellyel rendelkező gyermekek és fiatal felnőttek,
családok részére - állampolgárságtól, faji, nemzeti hovatartozástól függetlenül helyettes szülői szolgáltatást biztosít.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a helyettes szülői
szolgáltatáshoz szükséges pénzügyi keretet, egy helyettes szülő részére a Gyvtben meghatározott maximális (6 + 3 hónap) időtartamra alapozva, maximum
három kiskorú egyidejű nevelését-gondozását figyelembe véve.
(3) A helyettes szülőt tevékenységéért annak időtartamára nevelési díj illeti
meg:
a.) A nevelési díj havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 120%-a,
b.) A nevelési díj havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 140%-a, ha a nevelt gyermek tartósan beteg, illetve fogyatékos,
c.) A nevelési díj havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-a, ha a nevelt gyermek a Gyvt. 82.§.(1) bekezdésében
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meghatározott szakértői bizottság szakvéleménye szerint súlyos pszichés vagy
disszociális tüneteket mutat, illetve pszichoaktív szerekkel küzd,
(4) A helyettes szülőt a nevelési díj mellett külön ellátmány illeti meg
neveléséhez, gondozásához e feladatának időtartamára.
A helyettes szülő külön ellátmánya havonta gyermekenként a nevelési díj
25%-a.
V. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20.§. (1) E rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek
védelméről szóló 13/2003.(XI.06.)KT. számú rendelet, valamint e rendeletet
módosító 1/2004.(II.12.)KT. számú rendelet.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. tv.,
továbbá a 133/1997.(VII.29.) és a 149/1997.(IX.10.)Korm.rendeletben
foglaltakat kell alkalmazni.

Vass Imre sk.
polgármester

Wéberné Bandur Rozália sk.
körjegyző

(*1) módosította a 3/2005.(II.17.) rendelet, hatályos 2005. március 1-től;
(*2) módosította a 4/2006.(II.23.) rendelet, hatályos 2006. február 23-tól;
(*3) módosította a 17/2006.(VIII.25.) rendelet, hatályos 2006. szeptember 1-től;
(*4) módosította a 24/2006.(XII.01.) rendelet, hatályos 2006. december 1-től;
(*5) módosította a 3/2007.(II.16.) rendelet, hatályos 2007. március 1-től.;
(*6) módosította a 3/2008.(II.29.) rendelet, hatályos 2008. március 1-től;
(*7) módosította a 8/2008.(V.05.) rendelet, hatályos 2008. május 1-től;
(*8) módosította a 3/2009.(II.12.) rendelet, hatályos 2009. március 1-től;
(*9) módosította a 3/2010.(II.25.) rendelet, hatályos 2010. március 1-től;
(*10) módosította a 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. március 1-től;
(*11) módosította a 3/2012.(II.23.)önkormányzati rendelet, hatályos 2012. március 1-től;
(*12) módosította a 7/2012.(III.29.)önkormányzati rendelet, hatályos 2012. április 1-től;
(*13) módosította a 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 1-től;
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(*12)
(*13)
Melléklet

Melléklet a 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Gyermekek napközbeni ellátása
Intézményi térítési díjáról

1., Bölcsőde:

étkeztetés intézményi térítési díja:
intézményi gondozási díja:

389.-Ft/ellátási
nap
100.-Ft/ellátási
nap

2.,Gyermekmosoly Óvoda:

étkeztetés intézményi térítési díja:
tízórai
70.-Ft/fő/nap
ebéd
247.-Ft/fő/nap
uzsonna
58.-Ft/fő/nap
összesen
375.-Ft/fő/nap

3.,Návay Lajos Ált. Iskola:

étkeztetés intézményi térítési díja:
tízórai
70.-Ft/fő/nap
ebéd
247.-Ft/fő/nap
uzsonna
58.-Ft/fő/nap
összesen
375.-Ft/fő/nap

