Galgahévíz Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
6/2011. (V. 13.)
önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszerérıl
Galgahévíz Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva figyelemmel a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen
módosított 1997. XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18.§ (2); 21.§ (1)-(3), 29. § (1), 32.§ (1),
40.§ (1), 41.§ (3) 131.§ (1) elıírásaira,- az alábbi rendeletet alkotja.
Rendelet hatálya
1. alcím
Általános rendelkezések
1.§ E rendelet célja, hogy Galgahévíz Község közigazgatási területén, a hatályos
jogszabályokkal összhangban megállapítsa azokat az alapvetı szabályokat, amelyek
szerint az Önkormányzat és szervei segítséget nyújtanak a gyermekek törvényben foglalt
jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülı kötelezettségek teljesítéséhez, illetve
gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl,
a gyermekek anyagi segítésérıl.
2.§ E rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. hatálya alá tartozó személyekre, amennyiben
Galgahévíz közigazgatási területén állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkeznek.
2. alcím
A gyermekek védelmének rendszere
3.§ (1) Galgahévíz Község Önkormányzata e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a
pénzbeli és természetbeni ellátásokat, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokat és szabályozza a máshol igénybe vehetı ellátások szervezését, közvetítését.
(2) Pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(3) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása
(4) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján szervezi és közvetíti a Gyvt-ben
szereplı, de jelen rendeletben nem szabályozott máshol igénybe vehetı ellátásokhoz
való hozzájutást.
3. alcím
Eljárási rendelkezések
4.§ (1) E rendeletben szabályozott ellátások megállapítására vonatkozó hatáskört a
Polgármester gyakorolja átruházott jogkörben.
(2) A Polgármester az átruházott jogkörben hozott döntése elıtt kikérheti a Kulturális,
Sport, Oktatási és Szociális Bizottság (továbbiakban: Szociális Bizottság) véleményét.

5.§ (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányuló kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a Polgármesteri
Hivatalnál terjesztheti elı.
(2) Pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény,
gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes
személy, vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is
kezdeményezheti.
6.§ (1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban, közös háztartásban
élı közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülı (törvényes
képviselı) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságra vonatkozó
kérelem hatályos jogszabály szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a
jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az 1 fıre 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) a szülıi felügyeleti jog egyik szülı általi gyakorlás esetén az erre vonatkozó
megállapodást, tartalmazó jegyzıkönyvet,
c) a tartósan beteg, illetıleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolást,
d) a középfokú, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az
oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
(2) Az egy fıre jutó havi jövedelemszámításnál a közös háztartásban élı közeli
hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérı és
házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj
összegével.
(3) a jövedelemszámításnál irányadó idıszak – ha a Gyvt. másképpen nem rendelkezik –
a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél
pedig az egy évet nem haladja meg.
(4) A jövedelemszámításnál közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell
figyelembe venni:
- a szülıt, a szülı házastársát, vagy élettársát,
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı gyermeket,
- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali tagozaton egyetemi,
fıiskolai tanulmányokat folytató gyermeket,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg fogyatékos gyermeket,
- az elızıekbe nem tartozó a Csjt. alapján a szülı, vagy házastársa által eltartott rokont.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérı szülıvel
(törvényes képviselıvel) közös háztartásban élı valamennyi
a) vérszerinti és örökbefogadott gyermeket,
b) nevelt és családba fogadott gyermeket,
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(6) A támogatást kérıvel közös háztartásban élı gyermekként kell figyelembe venni azt
a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen
diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonba, illetve azt, aki 30 napot meg
nem haladó átmeneti gondozásban részesül.
(7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása elıtt környezettanulmányt
kell készíteni kivéve, ha a családról 6 hónapnál nem régebbi környezettanulmány áll a
hivatal rendelkezésére.
(8) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelem tárgyában eljáró személy hivatalos
tudomása vagy a környezettanulmány megállapítása alapján a gyermeket gondozó
családban a család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglalt
adatoknak, a vagyoni helyzet vizsgálatát a Gyvt. és más hatályos jogszabályok,- más
ellátásra vonatkozó elıírásai betartásával el kell végezni.
4. alcím
Pénzbeli és természetbeli ellátások
7.§ (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással összefüggı hatósági jogkör gyakorlása a
Gyvt. 21.§-ban leírt feltételek szerint történhet.
(2) A rendkívüli támogatás egyszeri összege 1.000.- Ft-nál kevesebb nem lehet.
8.§ (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában
is nyújtható
(2) Természetbeni ellátás különösen az iskolás gyermekeknek tankönyv- és tanszer
ellátásának támogatása, gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye,
tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díj, illetve a gyermekre vonatkozó
egyéb ellátás kifizetésének teljes vagy részleges átvállalása.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a
döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz.
5. alcím
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
9.§ (1) Kérelmezı a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló
kérelmet az intézményvezetıhöz nyújtja be.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a Szociális Bizottság
határozata is megalapozza.
6. alcím
Gyermekjóléti alapellátások
10.§ (1) Az Önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgálat
b) gyermekek napközbeni ellátás keretében
- óvoda
- iskolai napközis foglalkozás
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11.§ (1) A Gyermekjóléti Szolgálat feladatait társult formában látja. A feladat ellátó szervezet
Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petıfi u. 6/a. (helyi iroda: 2193 Galgahévíz,
Fı út 143.)
(2) A Gondozási Központ gyermekjóléti szolgáltatásszervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat lát el a helyi intézményekkel, szervezetekkel, hatóságokkal
együttmőködve.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
12.§ Az óvodai ellátás, iskolai napközi foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
13.§ (1) Az óvodai ellátást, illetve az iskolai napközis foglalkoztatás keretében biztosított
étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2) térítési díjat gyermekétkeztetés esetén egy havi térítési díjat elıre kell megfizetni.
(3) Térítési díj nem fizetése esetén, egy hónapos elmaradást követıen az ellátást az
intézményvezetı felfüggeszti.
(4) A térítési díj meghatározása külön önkormányzati rendeletben történik.
14.§ (1) E rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı
ügyekben is alkalmazni kell, amennyibe az az ügyfélre nézve kedvezı.
(2) Hatályát veszti Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselı-testületének
11/2006. (06.01.) rendelete.

Galgahévíz, 2011. május 4.

Vanó András
polgármester

dr. Král László
h. jegyzı

Kihirdetve: a Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblájára kifüggesztve: 2011. május 13.

dr. Král László
h. jegyzı
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