Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete
2/2005./III. 8./ számú rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel
egységes szerkezetben
I. rész
Fürged Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 16.§.(1)bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény ( továbbiakban Gyvt) 18. § /1/-/2/ és a
29. § /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek
részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi
rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén a Gyvt. Által megállapított, a
gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához, a helyi sajátosságokat
figyelembe véve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.
A rendelet hatálya
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2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Fürged község közigazgatási területén tartózkodó, a Gyvt.
4. § (1) bek. a) pontjában meghatározott személyekre, valamint az Fürged község
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 4. § (1) bek. b)
1pontjában meghatározott személyekre.
(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben túlmenően kiterjed a település területén jogszerűen
tartózkodó, a Gyvt. 4. § (2) bekezdésében meghatározott személyekre is.
(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
község 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

Módosította a 20/2007. (XII. 27.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. január 1-jétől.

(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszűntetésére irányuló tevékenység, valamint
e tevékenységeket segítő intézményrendszer működtetése.
(2) A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeli,
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.
(3)2 A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja.
a) pénzbeli és természetbeni ellátások:
- pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- természetbeni ellátások
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása.
II. rész
Pénzbeli és természetbeli ellátások
4. §3
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5. §4
(1)

Fürged Község Képviselő-testülete rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújthat
annak a gyermeknek, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban lehet részesíteni azt a gyermeket, akinek a
családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével
számított egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét.

(3)

A rendkívüli támogatás egyszeri összege rászorultsághoz igazodva a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum maximum l00 %-a lehet.

(4)

Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (például: elemi csapás, hosszabb kórházi
ápolással járó betegség, baleset, stb.) hivatalból vagy kérelemre jövedelemre való
tekintet nélkül is megállapítható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Az így
megállapított támogatás összege a (3) bekezdésben szabályozott összegtől eltérhet.
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Módosította a 10/1006. (III. 31.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2006. március 31-től.
Hatályon kívül helyezte a 10/2006. (III. 31.) rendelet 2. §-a. Hatályát veszti 2006. március 31-én.
4
Módosította a 10/2006. (III. 31.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2006. március 31-től.
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(5)

A (2) – (3) bekezdés szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról
átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A (4) bekezdés szerinti támogatás
megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Természetben nyújtott ellátások
6. §

(1)5 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
(2) Természetbeni ellátások különösen:
- gyermekintézmények érkezési térítési díjának átvállalása
- tankönyv
- tanszerellátás
- felsőtagozatos diákok utazási költségeinek átvállalása
- tandíj, kollégiumi térítési díj átvállalása.
(3) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg
természetbeni ellátás formájában, ha
- a gyermek étkeztetési térítési díjának, díjhátralékénak támogatására szolgál,
- az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő, gondozó a
pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.
6/A. §6
(1) Az óvodai nevelésben, illetve az általános iskola 1-8 évfolyamán nappali rendszerű iskolai
képzésben részt vevő azon gyermekek részére, akik a Gyvt. 148. § (5) bekezdésének a)
pontjában meghatározott normatív kedvezményre nem jogosultak, az önkormányzat
2006. február 1-je és 2006. június 31-e között ingyenes étkezést biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásról a polgármester átruházott hatáskörben
dönt.
A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
7. §
(1)7 Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti
kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő (gyám) Fürged-Újireg Községek
Körjegyzőségén terjesztheti elő.
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Módosította a 10/2006. (III. 31.) rendelet 4. §-a. Hatályos 2006. március 31-től
Megállapította a 3/2006. (I. 27.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2006. február 1-jétől
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Módosította a 10/2006. (III. 31.) rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2006. március 31-től.
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(2)8 A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény,
gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény illetve a gyermekek
érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.
(3)9
8. §
(1) A jogosultság feltételei közül a gyermeket gondozó családban közös háztartásban élő,
közeli hozzátartozók személyi adatairól a szülő (törvényes képviselő) a 146/2007. (IX.
10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani,
továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy főre jutó
jövedelem számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi
igazolásokat becsatolni:
a) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági, és gyámhatósági határozatot,
b) tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára
vonatkozó igazolást,
c) szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó
megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet,
d) középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az
oktatási intézmény igazolását tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
(2)10 Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és
házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj
összegével.
A jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető
jövedelmeknél három hónap, egyéb jövedelmeknél egy év. Ettől eltérni akkor lehet, ha a
jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.
(3) A jövedelemszámításnál közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe
venni
- a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos (a továbbiakban: tartósan beteg, illetőleg
fogyatékos) gyermeket,
- az előzőek közé nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy a házastárs által
eltartott rokont.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérő szülővel
(törvényes képviselővel) közös háztartásában élő valamennyi
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Módosította a 10/2006. (III. 31.) rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2006. március 31-től.
Hatályon kívül helyezte a 10/2006. (III. 31.) rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályát veszti 2006. március 31-én.
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Kiegészítette a 10/2006. (III. 31.) rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2006. március 31-től.
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a) vér szerinti és örökbe fogadott gyermeket,
b) nevelt és családba fogadott gyermeket.
(5) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a
gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen
diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint 30 napot meg nem
haladóan átmeneti gondozásban részesül.
(6) E rendeletben szabályozott rendszeres és rendkívüli, pénzbeli és természetbeli támogatási
ügyekben a környezettanulmányt csak akkor kell elkészíteni, ha kétség merül fel a
kérelmezők által becsatolt nyilatkozatok, illetve igazolások valóságtartalma tekintetében.
(7) 11
9. §
(1)

12

(1)

13

(2)

14

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a határozat jogerőre emelkedését követő 3
munkanapon belül kell kifizetni, amennyiben a határozat azonnal végrehajtható, a
támogatás azonnal kifizethető az önkormányzati hivatal házipénztárából.
Ha a rendszeres illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás
formájában kerül megállapításra, úgy a támogatás összegét az önkormányzat
a) étkezési térítési díj, tandíj, kollégiumi térítési díj esetén az ellátást nyújtó
intézménynek utalja át
b) utazási költség átvállalása esetén az utazási bérlet megvásárlásával biztosítja.
III. rész
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Általános szabályok
10. §

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást az igénylő vagy törvényes
képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.
(2)15 A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe vételére irányuló
kérelmét a 11-13. §-okban meghatározott intézmények vezetőinél nyújthatja be.
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Hatályon kívül helyezte a 10/2006. (III. 31.) rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályát veszti 2006. március 31-én.
Hatályon kívül helyezte a 10/2006. (III. 31.) rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályát veszti 2006. március 31-én.
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Számozását módosította a 10/2006. (III. 31.) rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2006. március 31-től.
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Számozását módosította a 10/2006. (III. 31.) rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2006. március 31-től.
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Módosította a módosította a 10/2006. (III. 31.) rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2006. március 31-től.
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(3) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes
igénybevételével nem biztosított, a jegyző a védelembe vétel során az ellátás kötelező
igénybevételét rendelheti el.
(4)16 Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása.

Gyermekjóléti szolgáltatás17
11. §
(1)

18

A gyermekvédelmi szolgáltatást az önkormányzat az Ozora Község Önkormányzatával a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására kötött társulási megállapodás alapján az
Ozora község által fenntartott Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja

(2) A szolgáltatás térítésmentes, melyet a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére,
illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a jegyző vagy bármely
állampolgár jelzése alapján a gyermekjóléti szolgálat végzi.
(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg.
Gyermekek napközbeni ellátása
12. §19
(1) A gyermekek napközbeni ellátása az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás
keretében történik.
(2) Az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Térítési díj
13. §
(1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis fogalakozás keretében biztosított ellátások
közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések intézményi térítési
díját a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében határozza meg.
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Módosította a módosította a 10/2006. (III. 31.) rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2006. március 31-től.
Módosította a módosította a 10/2006. (III. 31.) rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2006. március 31-től
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Módosította a módosította a 10/2006. (III. 31.) rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2006. március 31-től
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Módosította a módosította a 10/2006. (III. 31.) rendelet 10. §-a. Hatályos 2006. március 31-től
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Fürged Község Önkormányzati Képviselőtestületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/1998./VII.10./ sz. rendelete
hatályát veszti.

Barkóczi József sk.
polgármester

dr. Pálinkás József sk.
körjegyző

Záradék:
A fenti rendelet 2005. évi március hó 8. napján kihirdetésre került.

dr. Pálinkás József sk.
körjegyző

Záradék:
Az egységes szerkezetű rendelet hiteles.
Fürged, 2008. április 23.
Magyar Teréz
körjegyző

