Egyházashollós Község Képviselőtestületének 5/1998./IV.21./ÖR sz. rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
együttes szerkezetben az 7/2004. / VI .18./ ÖR számú, 8/2005. /IX.16/és a
8/2013.(XII.10.)számú rendeletekkel.

Egyházashollós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv.18.§./2/ bekezdésében, 29.§./1/-/2/
bekezdésében, 131.§./1/ bekezdésében / továbbiakban: Gyvt. / kapott felhatalmazás alapján
az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról,
illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi
rendeletet alkotja.
I.
A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

1.§.
A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási
formák alkalmazásához, a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és
eljárásokat szabályozza.
2.§.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed Egyházashollós község közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező
- magyar állampolgárságú,
- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,
- a magyar hatóságok által menekültként elismert gyerekekre, fiatal felnőttekre,
valamint szüleikre.
/2/1 E rendeletet kell alkalmazni az /1/ bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyerekek védelmében is, ha az
ideiglenes hatályú elhelyezés, vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
/3/2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a rendelet hatálya az /1/ és /2/
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. tv.
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekekre.
/4/3 A rendelet hatálya az Egyházashollós Önkormányzat által fenntartott intézményekre
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Módosította a 7/2004. /VI. 18/. ÓR számú rendelet 1.§. Hatályos 2004. június 18.
Módosította a 7/2004. /VI. 18/. ÓR számú rendelet 1.§. Hatályos 2004. június 18.
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Megállapította a 7/2004. /VI. 18/. ÓR számú rendelet 2.§. Hatályos 2004. június 18
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terjed ki
/5/ 4 A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai oktatás-nevelés keretében
biztosított napközbeni ellátásokra, ha az az oktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi
LXXIX. tv. 114. §-a alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetve a 115.§.-a
alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik.
3.§.
A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:
a./ pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- tankönyvtámogatás,
- gyermekek karácsonyi támogatása.
b./ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgálat,
- gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskola
napközi.
II.
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

5

4.§.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6

5.§.

Tankönyvtámogatás
6.§.
Az önkormányzat – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – a tanévkezdés megkönnyítése
érdekében az állandó lakhellyel rendelkező általános iskolai és középiskolai nappali tagozatos
tanulók részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében – az
önkormányzat pénzügyi kondícióitól függően – tankönyvtámogatást biztosíthat.
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Megállapította a 7/2007./VI. 18./ ÖR. sz. rendelet 2.§. hatályos 2004. június 18.
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Gyermekek karácsonyi támogatása
7.§.
Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre tekintet
nélkül – a karácsonyi ünnepek előtt a 0-14 éves korú gyermekek részére az önkormányzat
támogatást biztosíthat. A támogatás körét, összegét a képviselőtestület a költségvetésének
függvényében állapítja meg.

Természetben nyújtott ellátások
8.§.
/1/ A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás
formájában is nyújtható.
/2/ Természetbeni ellátások különösen:
- gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása,
- tankönyvek árának átvállalása.
/3/ A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni
formájáról a megállapító határoz.
/4/ A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás csak természetbeni ellátás
formájában adható, ha az összes körülményre tekintettel feltételezhető, hogy a szülő/gondozó/
a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.

A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
9.§.
/1/ Az e rendeletekben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti
kérelmet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő a szülő vagy más
törvényes képviselő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.
/2/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához kérelmező
köteles csatolni:
a./ a 149/1997./IX.10./Korm. rend. 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot, a
jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt,
b./ a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg a szülői
felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó – az
illetékes gyámhivatal által készített – megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet,
c./ a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó

4
igazolást,
d./ közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében – ha
nagykorúság után is folyósítják vagy akkor állapítják meg a támogatást – az
oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.
/3/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a /2/ bekezdés
a./ pontjában foglalt nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, illetve fiatal felnőtt kérelme
esetén a /2/ bekezdés d./ pontja szerinti igazolást is be kell csatolni.
/4/ E rendelet 5.§. /1/ bekezdése esetében a jövedelem számításánál irányadó időszak a
havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. Az egy
főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt.19.§./4/ bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
/5/
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt
környezettanulmányt kell készíteni, ha kétség merül fel a becsatolt nyilatkozat és igazolások
valóságtartama tekintetében.

10.§.
E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításával,
felülvizsgálásával, az ellátás összegének, formájának megváltoztatásával, megszüntetésével, a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtéríttetésével, ennek
méltányosságból történő elengedésével, illetőleg a megtérítendő összeg csökkentésével
kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

11.§.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell
kifizetni a Polgármesteri Hivatal házipénztárából. A kifizetésre nyitva álló időpont utolsó
napjáig /5-ig/ fel nem vett támogatást postai úton, lakcímre kell kiutalni.

III.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Általános szabályok
12.§.
/1/ A személyes gondoskodás igénybevétele – a /2/ bekezdésben foglalt kivétellel – önkéntes,
az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője / továbbiakban: kérelmező/ kérelmére történik.
/2/ Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével
nem biztosított, a jegyző a védelembevétel során az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti
el.
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/3/ Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a./ gyermekjóléti szolgálat,
b./ gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- óvoda
- iskolai napközis foglakozás.

Gyermekjóléti szolgálat
13.§.
/1/ A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat Molnaszecsőd és Magyarszecsőd
települések Önkormányzataival kötött társulási megállapodás alapján közösen – nem
főfoglalkozásban - foglalkoztatott családgondozóval biztosítja.
/2/ A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, 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
családgondozónál lehet.
/3/ Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.
/4/ A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt.39-40.§.-ai határozzák meg.

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás
14.§.
Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló –
többször módosított – 1993.évi LXXIV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Térítési díj
15.§.
/1/ Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások
közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
/2/ A képviselőtestület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját
évente legfeljebb kétszer állapítja meg. Az intézményi térítési díjat külön rendelet
szabályozza.
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/3/ 7 A képviselő-testület az arra szociálisa rászorult, tartósan beteg, vagy rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő, vagy három és többgyermekes, az 1-4 évfolyamon
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók étkeztetése szociális célú további
támogatást, valamint a kiskorúak – elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő gyermekek – szociális célú, „ún. nyári” étkeztetését az állami hozzájárulás erejéig
támogatja, illetve a személyi térítési díj összegét annyival csökkenti. A gyermeküket egyedül
nevelők esetében gyermekenként a térítési díj 50%-át saját forrása terhére kedvezményként
biztosítja.
/4/ A megállapított intézményi térítési díj alapján a személyi térítési díjat az intézmény
vezetője állapítja meg, s erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás
igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.
/5/ A képviselőtestület egyéni rászorultság alapján az intézményvezető által megállapított
személyi térítési díjat legfeljebb 50%-kal csökkentheti, ha a térítési díj fizetésére kötelezett
családjában a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását
veszélyeztetné.
/6/ A képviselőtestület a személyi térítési díj megfizetése alól mentesítheti a kötelezettet
/elengedheti a díjat/, amennyiben a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére
védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy más törvényes képviselőt, s az /5/
bekezdésben foglalt feltételek fennállnak.

Záró rendelkezések
16.§.
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
/2/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997./VII.29./Korm.rend.-ben és a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló módosított
149/1997./IX.10./Korm.rend.-ben foglaltakat kell alkalmazni.
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A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 6/2005./VI.20/ ICSSZEM-BM-PM együttes
rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
/3/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 8/1997./V.5./ÖR számú rendelet 18.§./1/ bekezdés a. pontja és /2/
bekezdése.

/4/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Egyházashollós, 1998. április 20.
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Módosította a 8/2005. /IX.16./ rendelet. 1.§. Hatályos 2005. szeptember 16.
Megállapította a 8/2005. /IX:16./ rendelet 2.§. Hatályos 2005. szeptember 16.
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/: Simon József :/
polgármester

/: Kovács Gyula :/
jegyző

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Egyházashollós, 1998. április 21.

/: Kovács Gyula :/
jegyző

