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Tiszaalpár Na2yközséi Önkormányzat Képviselő-testületének
többször módosított, e%ysées szerkezetbe fo2lalat

7/2003.(IX.O1.)Ktr. sz. rendelete

a yermekvéde1em helyi szabályozásáról

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. tv. 16. . (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. . (2) bekezdésében, a 29. . (1)-(2) bekezdéseiben

és a 131. . (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az

önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról az

alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1..

(1) A rendelet hatálya kiterjed — a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel — Tiszaalpár

nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a

nagyközség területén tartózkodó hajléktalan magyar állampolgárságú, valamint — ha

nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik — az állandó tartózkodásra jogosító

személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által

menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.

(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 Magyarországon tartózkodó

gyermekeire is.

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken

kívül a Magyar Köztársaság 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.

(4) A Magyar Köztársaság területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek és

fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében e rendeletet akkor kell alkalmazni, ha

nemzetközi szerződés vagy más jogszabály szerint a személyes joguk az irányadó.
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A gyermekek védelmének rendszere

2. .

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint;

a.)* Pénzbeli ellátások:

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

b.) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermeki óléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgáltatás,
- a gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános

Iskolai napközi.

II. fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

3**
/

‚/

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

4. .

(1) *** a.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek,
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került (p1.: gyermek tartósan beteg,
beiskolázás, szülők munkanélkülivé válása).

* A rendelet 2. . a.) pontját az 1/2006. (11.01.) Ktr. sz. rendelet 1.-a módosította.
** A rendelet 3. g-át az 1/2006. (11.01.) Ktr. sz. rendelet 5.-a helyezte hatályon kívül.

A 4.
.

(1) bekezdés a.) és b.) pontja a I 1/2005(IX.28.)Ktr. sz. rendelet I. *-ával megállapított szöveg.
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b.) Kivételesen akkor is megállapítható rendkívüli gyermekvédelmi

támogatás a gyermek iskolai étkeztetési térítési díj fizetésére, ha az egy
főre jutó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj minimum
összegét meghaladja, de

a.) családban a másfélszeresét,
b.) egyedül élő esetén a kétszeresét

nem éri el.

(2) A rendkívüli gyermekvédetmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja
meg a 10.000,-Ft-ot.

(3) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 25.000,-Ft erejéig részesíthető
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

(4)t Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt is megállapítottak,

egy naptári éven belül csak legfeljebb 10.000,- ft erejéig részesíthető rendkívüli

gyermekvédelmi támogatásban.

Természetben nyújtott ellátások
5. . **

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbelí és természetbeni ellátás
formájában is nyújtható. 7

D Természetbeni ellátás különösen — a megállapított támogatás
erejéig:

- élelmiszerutalvány biztosítása,
- gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj átvállalása,

- tankönyv, tanszer ellátás,
- cipő-, ruhavásárlás.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni

formájáról a megállapító határoz.

D A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor
állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha

- a kérelem a gyermek térítési díjának, tandíjának, kollégiumi díjának,

tankönyv, tanszer ellátásának, gyógyszerköltségének, egészségügyi

szolgáltatásért fizetendő díj támogatására, cipő-, ruhavásárlásra irányul,

vagy
- az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő

(gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására

fordítja.
* A rendelet 4. . (4) bekezdését az 1/2006. (11.01.) Ktr. sz. rendelet 2*-a módosította.
** A rendelet 5. *-át az 1/2006. (11.01.) Ktr. sz. rendelet 3*-a módosította
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Pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai

6. .

(1) Ezen rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti

kérelmet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjeszthetí elő a szülő vagy

más törvényes képviselő, illetve nagykorú gyermek az egyes ellátási formákra

rendszeresített nyomtatványon.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbíráláshoz:

- a 149/1997.(IX.1O.)Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt
nyilatkozatot a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt,

- közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló

esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói

jogviszony fennállásáról.

(3) Ezen rendelet alapján adható támogatáshoz a jövedelem megállapításánál a kérelem

benyújtását megelőző 3 hónap havi átlagát kell figyelembe venni.

Azonban, ha a jövedelmi viszonyokban igazolhatóan tartós romlás következett be,

akkor a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap havi átlagát kell figyelembe venni.

(4) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. . (4) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Amennyiben az igénylő és családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt

vállalkozásból vagy hasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat

valóságát illetően, az Egészségügyi és Szociális Bizottság kezdeményezésére a

Polgármesteri Hivatal megkérheti a Bács-Kiskun Megyei Adó- és Pénzügyi

Ellenőrzési Hivatalt a támogatást igénylő, valamint a vele közös háztartásban élő

személy jövedelemadó alapjának igazolására.

7. .

Ezen rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását,

felülvizsgálatát, az ellátás összegének, formájának megváltoztatását, megszüntetését, a

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítését, annak méltányosságból

történő elengedését, illetőleg a megtérítendő összeg csökkentését a Képviselő-testület az

Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza.
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8. .

(1)*
1’

(2) A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a határozat jogerőre

emelkedését kővető 3 munkanapon belül kerül kifizetésre a Polgármesteri Hivatal

házipénztárából.

(3) A pénzbeli ellátások kifizetése részletekben is történhet, amennyiben biztonságos

felhasználása azt szükségessé teszi.

(4)** Ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában

biztosítják, úgy a támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal az illetékes

intézménynek, gazdasági társaságnak, vállalkozásnak utalja át, illetve az élelmiszer

utalvány a hivatal pénztárában vehető fel.

(5) Amennyiben a támogatás összege nem fedezi az étkeztetésért fizetendő díjat, tandíjat,

kollégiumi díjat, a gyógyszer költségét, az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díjat,

a tankönyv, tanszer árát, a különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie.

Ha a megállapított támogatás összege nagyobb, mint a fizetendő díj, a különbözet

pénzben kerül kifizetésre az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint.

J

Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a természetbeni támogatást valamilyen okból nem

lehet folyósítani.

III. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

9. .

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele a (2) bekezdésben foglaltak kivételével

önkéntes, az ellátást igénylő vagy más törvényes képviselője (továbbiakban:

kérelmező) kérelmére történik.

(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes

igénybevétele nem biztosított, a jegyző védelembe vétel során az ellátás kötelező

ígénybevételét rendelheti el.

* A rendelet 8. . (1) bekezdését az 1/2006. (11.01.) Ktr. sz. rendelet 5.-a helyezte hatályon kívül.

** A rendelet 8. . (4) bekezdését az 1/2006. (11.01.) Ktr. sz. rendelet 4.-a módosította
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Gyermekjóléti szolgálat

10. .

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Gondozói Központ keretén belül
biztosítja.

1’

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő vagy 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 Gondozói Központ vezetőjénél lehet.

(3) Az ellátás biztosítását a Gondozói Központ vezetőjének intézkedése alapozza meg.

(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. -ai határozzák meg.

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás
11..

Az óvodai ellátás, Iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló többször

módosított 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

12..
7

(1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások

közül csak az étkezésért kell fizetni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés (továbbiakban:

gyermekétkeztetés) személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal

rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag-

költségének egy ellátottra jutó napi összege.
Az intézményi térítési díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(4)* a.) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (3) bekezdés

szerinti napi összeg általános forgalmi adóvat növelt összegének

és az igénybe vett étkezések számának — a Gyvt. 148. . (5) és

(6) bekezdésében szabályozott normatív kedvezmények
figyelembevételével — állapítja meg.

b.)

(5) A személyi térítési díjat egy hónapi időtartamra előre kell fizetni.

* A 12. *. (4) bekezdés a.) a I I/2005.(IX.28.)Ktr. sz. rendelet 2. *-ával megállapított szöveg.
** A 12. . (4) bekezdésének b.) és c.) pontját az 1/2006(11.01 .)Ktr. sz. rendelet 5 *-a helyezte hatályon kívül.
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(6) Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb lenne, mint a már befizetett

összeg, az előre befizetett térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani

vagy azt vissza kell fizetni. Amennyiben a fizetendő személyi térítési díj összege

növekszik, a befizetett és ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg

meg kell téríteni.

(7) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjra vonatkozÓ szabályokat kell alkalmazni

az általános iskolai menzai ellátás keretében biztosított étkeztetésre Is.

(8) Étkeztetésben részesülhet az a gyermek is, aki az óvodai, iskolai napközit nem veszi

igénybe.
Az étkezések közül a tízórai és az ebéd külön is igényelhető. Ebben az esetben a

személyi térítési díj a részétkezésekre eső nyersanyagköltségének áfával növelt

összege.

A befizetésre, illetve elszámolásra az (5)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

13..

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről ajegyző gondoskodik.

14..

Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást

nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997 .(VII . 29.)Korm. rendelet,

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló módosított 149/1997. (IX. 10 .)Korm.

rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló

15/1998 .(IV.3 0.)NM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

15..

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszaalpár Nagyközségi

Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló

6/1998.(VII.15.)Ktr. sz. rendelete és az azt módosító
- 4/1 999.(IV.0 1 .)Ktr. sz. rendelet
- 6/2000.(VI.08.)Ktr. sz. rendelet
- 1 1/2002.(XII.28.)Ktr. sz. rendelet

Bodor Ferenc s. k. Biczók Mihály s. k.

polgármester jegyző



1. sz. melléklet*

Intézményi térítési díjak
1’

1.) Napközi Otthonos Óvodában

- tízórai 60,-Ft
-ebéd 211,-Ft
- uzsonna 54,-Ft

összesen 325,-Ft

2.) Általános Iskolában

- tízórai 76,-Ft
- ebéd 260,-Ft
- uzsonna 62,-Ft

összesen 392,-Ft”

* Az 1. sz. melléklet a 2/2007.(JJ.28.)Ktr. sz. rendelet 2.*-ával megállapított szöveg.


