Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában, a 21. § (1) bekezdésében, a 29. § (1) és (2)
bekezdésében, valamint a 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőt rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya
1. § E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja, hogy meghatározza Képviselő-testület által biztosított – Gyvt-ben is szabályozott -, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának forrásait,
feltételeit, mértékét, igénybevételük rendjét, valamint Homokbödöge közigazgatási területén
megállapítsa a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok forrásait, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét.
2. § (1) A Rendelet hatálya a Gyvt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott, Homokbödöge község
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező – több
lakcímmel rendelkező személy esetén életvitelszerűen Homokbödöge községben élő – személyre terjed ki.
2. Eljárási rendelkezések
3. § (1) A Rendeletben szabályozott gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet
Homokbödöge-Nagytevel Körjegyzőség (a továbbiakban: Körjegyzőség) hivatalában lehet
szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni. A kérelem benyújtására, ill. visszavonására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó szakaszai az irányadók.
(2) A Körjegyzőségnél a közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek elektronikus úton – azon
ügyek kivételével, amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján
biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét – nem
intézhetők.
(3) A kérelmet - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a szülő, vagy más törvényes képviselő
terjesztheti elő.
(4) A pénzbeli ellátások megállapítását a (3) bekezdésben meghatározottakon felül, nevelésioktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más, családvédelemmel foglalkozó intézmény,
illetve természetes személy, vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló eljárás hivatalból is
megindítható. Az eljárást indokolni kell.
(6) A megállapított pénzbeli támogatások pénztári kifizetéséről (kiutalásáról) a Körjegyzőség
gondoskodik.
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II. Fejezet
Pénzbeli ellátás - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

4. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (a továbbiakban: gyvt.) megállapított egyszeri
összege alkalmanként és gyermekenként nem lehet kevesebb 2.000,-Ft-nál.
(2) A rendkívüli gyvt. megállapított egyszeri összege alkalmanként és gyermekenként nem lehet kevesebb 6.000,-Ft-nál abban az esetben, ha a gyermeket nevelő család elemi kár, 1 hónapot meghaladó kórházi kezelés folytán súlyos és tartós anyagi gondokkal küzd, illetve
ezen körülmény miatt jelentős jövedelem kiesés következett be.
III. Fejezet
Természetbeni ellátás - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5.§ (1) A rendkívüli gyvt. megállapítható készpénzben, és természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
(2) Természetbeni ellátás formájában nyújtható a rendkívüli gyvt., vagy annak egy része, az
általános iskolás korú:
a) védelembe vett gyermekek számára, különösen gyermekintézményi díj megfizetésére,
b) egyéb ellátás kifizetésének átvállalására,
c) tankönyv és tanszerellátásának támogatására,
d) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj átvállalására.
(3) Természetben lehet megállapítani a rendkívüli gyvt-t, vagy annak egy részét, a középiskola,
vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére:
a) tandíj,
b) egyéb ellátás kifizetésének átvállalására,
c) tankönyv és tanszerellátásának támogatására.
(4) Természetbeni ellátás formájában nyújtható a rendkívüli gyvt. a védelembe vett gyerekek
számára különösen akkor, ha:
a) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli rendkívüli gyvt-t nem a gyermekre fordítja,
b) a gyerekek tankönyv és tanszerellátásának támogatására és
c) egyéb ellátás kifizetésének átvállalására kérték a támogatást.
IV.Fejezet
A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások

1. A gyermekjóléti alapellátások célja, formái
6. § (1) A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,
jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a
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kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.
(2) A Képviselő-testület a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek átmeneti gondozása,
c) gyermekek napközbeni ellátása keretében:
ca) óvoda,
cb) iskolai napközis foglalkozás.
2. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
7. § (1) A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt. 39. §-ában meghatározott feladatait
Nagytevel-Homokbödöge Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Társulása (a
továbbiakban: Társulás) útján biztosítja. Az ellátás iránti kérelmet a Társuláshoz, vagy a
Körjegyzőséghez kell benyújtani. Az ellátás iránti kérelemről a Társulás vezetője dönt.

(2) A Társulás nevelési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a Gyvt.-ben meghatározottak alapján, együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó más intézménnyel, szervezetekkel, és személyekkel.
(3) A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás térítésmentes.
3. Gyermekek átmeneti gondozása
8. § A Képviselő-testület a gyermekek átmeneti gondozása Gyvt. 45. § (1) bekezdésében meghatározott, alapellátási feladatait más szervvel kötendő ellátási szerződés útján biztosítja.
4. A gyermekek napközbeni ellátása
9. § (1) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. §-ában meghatározottak
szerint nyári napközis otthon, vagy napközis tábor, óvoda, általános iskolai napközi keretében szervezi meg.
(2) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását
a) Közös Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda Homokbödögei Tagintézményében (Homokbödöge, Kossuth u. 53.)
b) Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola Homokbödögei Tagintézményében (Homokbödöge, Jókai u. 6.)
biztosítja.
(3) A gyermekjóléti alapellátás keretében, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben, az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(4) Az intézményi térítési díjakat a Képviselő-testület étkezési térítési díjakról szóló rendelete
tartalmazza. Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
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V. Fejezet
Záró rendelkezések
10. § (1) A Rendelet 2012. szeptember 10. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló, 10/2006.
(VII.06.) rendelete.
(3) A Rendelet kihirdetéséről – helyben szokásos módon – a körjegyző gondoskodik.
Homokbödöge, 2012. szeptember 4.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
körjegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2012. szeptember 5.

Kelemen László
körjegyző

