Tetétlen Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2010. (XII. 15.) ÖKT számú
rendelete
A gyermekek védelmének helyi rendszeréről
Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben /továbbiakban: Gyvt./
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről a következő rendeletet
alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyekkel az Tetétlen
Község Önkormányzata segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és
érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről.
A rendelet hatálya
2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Tetétlen Község területén tartózkodó
magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a
letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által
menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodás jogát Tetétlen község területén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.
(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 Tetétlen 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.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés és az iskolai nevelés – oktatás
keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az a közoktatásról szóló – többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény 114. §-a alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások,
illetőleg a 115. §-a alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellet igénybe vehető
szolgáltatások körébe tartozik.
A gyermekvédelem helyi rendszere
3.§
(1) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni
és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a./ Pénzbeli és természetbeni ellátás:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
b./ Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása.
- gyermekek átmeneti gondozása
(2)
E rendeletben szabályozott ellátások megállapításának jogát, az ellátás
összegének és formájának megváltoztatásának jogát, a jogosulatlanul igénybe
vett támogatás visszafizetésére kötelezés jogát, az ellátás megszüntetésének
jogát – ha az egyes ellátási formáknál a rendelet másként nem rendelkezik –
Képviselő-testület a Népjóléti Bizottságra ruházza át.
Eljárási rendelkezések
4.§
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri
Hivatal Szociális és Igazgatási Irodájában írásban (sürgős, halasztást nem tűrő esetben
szóban) terjesztheti elő.
(2) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban élő közeli
hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő /törvényes képviselő/
a 149/1997.(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 a következő igazolásokat becsatolni:
a./ a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági vagy gyámhatósági határozatot,
b./ a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó
megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet,
c./ a tartósan beteg illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolást,
d./ a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az
oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
(3) A jövedelemszámításnál a figyelembe vehető időtartam:
a) rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap,

b) egyéb jövedelmeknél pedig egy év.
(4) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő
közeli
hozzátartozók
tényleges
nettó
összjövedelmét
csökkenteni
kell
a
támogatást kérő és a házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon
részére teljesített tartásdíjjal. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi
viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.
II. fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
6.§
(1) A
Népjóléti
Bizottság
a
gyermeket
rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatásban
részesíti,
ha
a
gyermeket
gondozó
család
időszakosan
létfenntartási
gondokkal
küzd
vagy
létfenntartását
veszélyeztető
rendkívüli
élethelyzetbe került.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen: valamely
családtag tartós betegsége, halála vagy betegségből eredő munkaképesség csökkenése miatt
bekövetkezett legalább 30 %-os mértékű jövedelemcsökkenés, illetve elemi kár miatt
bekövetkezett rendkívüli kiadás.
(3) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az
alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó
kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi
segítségre szorulnak.
7.§
(1)
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 2000
Ft-nál és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20%-át.
(3) Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
egy
naptári
éven
belül
egy jogosult számára nyújtott együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50%-át.
(4) A megállapított támogatások kifizetése a házipénztárból történik.
8.§
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – a Népjóléti Bizottság döntése alapján –
természetbeni ellátásként is nyújtható.

(2) A támogatás természetbeli nyújtása különösen akkor indokolt, ha
a.) az ügy össze körülményeire tekintettel alaposan feltehető, hogy a gondozó a pénzbeli
ellátást nem a gyerekre fordítaná,
b.) a gyermek védelembe van véve.
(3) Természetbeni ellátásként – a megállapított támogatás összegének erejéig – a következők
nyújthatók:
- gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása
- utazási költség átvállalása, bérlet megvásárlása
- gyógyszerköltség egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj átvállalása,
- tandíj, kollégiumi díj átvállalása,
- tankönyv, tanszer megvásárlása.
III. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
A gyermekjóléti alapellátások
9.§
(1) A
gyermekjóléti
alapellátások
célja
a
gyermek
családban
történő
nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának illetve a gyermek
családból
való
kiemelésének
megelőzése,
valamint
a
kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek
javításához.
(2) Tetétlen Község önkormányzata az
biztosítja:
a./ Gyermekjóléti szolgáltatás
b./ Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- bölcsőde,
- óvoda,
- iskolai napközis foglalkozás.

alábbi

gyermekjóléti

alapellátásokat

(3) Tetétlen Község közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére az önkormányzat
a.) a gyermekjóléti szolgáltatást a Nádudvarral és Bihardancsházával kötött Nádudvari
Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott
Nádudvari Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ tetétleni telephelye útján,
b.) a bölcsödét, az óvodát és az általános iskolai napközit az önkormányzat által fenntartott
Zichy Géza Közoktatási és Közművelődési Intézmény útján biztosítja.
A gyermekjóléti szolgáltatás
10.§
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes
képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a Gyvt.
107.§-a alapján jegyző, a Gyvt. 108.§-a alapján 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.
A gyermekek napközbeni ellátása
11.§
(1) A bölcsődei ellátás megszervezése és igénybevétele a Gyvt. 42. § és 42/A §-ai alapján
történik.
(2) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevétele a közoktatásról szóló –
többszörösen módosított – 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezései alapján történik.
Gyermekek átmeneti gondozása
11/A §
a.
A gyermekek átmeneti gondozása keretében az Önkormányzat a Gyvt. Rendelkezéseit
alkalmazza.
b.
A képviselő-testület a gyermekek átmeneti gondozását az általa fenntartott Szivárvány
Nevelőszülői Hálózat útján biztosítja.
Térítési díj
12.§1
13.§
(1) A Népjóléti Bizottság egyéni rászorultság alapján, az intézményvezető által megállapított
személyi térítési díjat legfeljebb 50%-kal csökkentheti, ha térítési díj fizetésére kötelezett
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének másfélszeresét, és a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a
család létfenntartását veszélyeztetné.
(2) A Népjóléti Bizottság a személyi térítési díj megfizetése alól mentesítheti a kötelezettet
(elengedheti a díjat), amennyiben a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére
védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy más törvényes képviselőt, s az (1)
bekezdésben foglalt feltételek fennállnak.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta
mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. Az egy főre jutó jövedelem
megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett
jövedelemmel nem rendelkezik.
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14.§
Ha a kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegével nem ért
egyet vagy annak normatív kedvezményeken illetve egyéb egyéni kedvezményeken túli
további csökkentését /elengedését/ kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a
Népjóléti Bizottsághoz fordulhat. Ebben az esetben a Népjóléti Bizottság a kérelem tárgyában
határozattal dönt.
15.§
(1) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15.
napjáig kell megfizetni.
(2) Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel
felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére.
(3) Ha a kötelezettnek a személyi térítési díj megfizetése tekintetében két havi hátraléka
keletkezik, úgy az ellátást az adott hónap utolsó napjával meg kell szüntetni.
(4) Amennyiben a kötelezett pótolja a fizetési kötelezettségét, az ellátás a fizetés teljesítését
követő naptól újból igénybe vehető.
Záró rendelkezések
16.§
(1) E rendelet 2010. december 15. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a
védelmének helyi rendszeréről szóló 4/2007. (II.14.) ÖKT számú rendelet.

gyermekek

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(4) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg:
a.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1968. október
15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet,
b.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1971. június 14-i
1408/71/EGK tanácsi rendelet.
Tetétlen, 2010.december 15.
Borbélyné Fülöp Hajnalka
polgármester
A rendeletet 2010. december 15 -én kihirdettem.
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Dr. Csabai Zsolt
jegyző
Dr. Csabai Zsolt
mb. jegyző
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