BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§
A gyermekvédelmi támogatások megállapításának szabályairól szóló 5/2009. (IV.02.)
önkormányzat rendelet preambuluma
Szövegrész helyébe:
Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselô-testülete a gyermekek védelmérôl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 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.
Szövegrész lép:
Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gytv.) 18. § (2) bekezdés a.) és 29. §-ában
foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.
2.§
Törlésre kerül:
A rendelet 2.§ (2) és (4) bekezdése:
(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, a község területén élő
gyermekekre is.
(4) Az önkormányzat – lakóhelytôl függetlenül – rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
biztosít a község közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve,
ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné.

3.§

Szövegrész helyébe:
A rendelet 3. §-a
A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:
a)
–
–
–
–
–
-

pénzbeli és természetbeli ellátások:
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
beiskolázási segély,
iskoláztatási támogatás,
jó tanuló gyermekek ösztöndíj támogatása,
gyermekek karácsonyi támogatása,
méhnyakrák-megelőzést szolgáló oltás támogatása

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
– gyermekjóléti szolgálat,
– gyermekek átmeneti elhelyezése,
– gyermekek napközbeni ellátása érdekében mûködtetett óvoda, általános iskolai napközi.
Szövegrész lép:
A rendelet 3. §-a
A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:
b)
–
–
–
–
–
-

pénzbeli és természetbeli ellátások:
beiskolázási segély,
iskoláztatási támogatás,
jó tanuló gyermekek ösztöndíj támogatása,
gyermekek karácsonyi támogatása,
méhnyakrák-megelőzést szolgáló oltás támogatása

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
– gyermekjóléti szolgálat,
– gyermekek átmeneti elhelyezése,
– gyermekek napközbeni ellátása érdekében mûködtetett óvoda, általános iskolai napközi.

4.§
Törlésre kerül:
A rendelet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 4.§.-a

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4. §
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnôttnek,
akinek családjában az egy fôre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a család idôszakosan létfenntartási
gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztetô rendkívüli élethelyzetbe került (pl.: a
gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülôk munkanélkülivé válása).
(2) Fiatal felnôtt (az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be) részére az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenôen csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsôfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanul.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal 5.000,- forintig
terjedhet. Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 2 alkalommal
részesíthetô rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.
(4) Sürgôs szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti,
a jövedelemigazolástól, illetve az (3)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően is nyújtható
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításának hatáskörét a képviselő-testület
a polgármesterre ruházza át.
5.§
Törlésre kerül:
A rendelet természetben nyújtott támogatásról szóló 10.§.-a
10. §
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
(2) Természetbeni ellátások különösen:
a) tankönyv- és tanszerellátás támogatása,
b) a tandíj,
c) egyéb ellátás kifizetésének átvállalalása.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a
hatáskör gyakorlója az összes körülményt figyelembe véve határoz.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsôsorban akkor állapítható meg természetbeni
ellátás formájában, ha
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul;
b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására
irányul vagy
c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetô, hogy a szülô (gondozó) a
pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.
6.§
Szövegrész helyébe:

A rendelet 11. §-a
A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
11.§
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti
kérelmet a Körjegyzőségnél terjesztheti elô a szülô vagy más törvényes képviselô az erre
rendszeresített nyomtatványon, azonban a támogatás hivatalból is megállapítható.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelemhez
mellékelni kell a családjövedelemigazolásait, illetve fiatal felnôtt kérelme esetén az
iskolalátogatási igazolást is.
(3) A benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága az
eljárás során környezettanulmánnyal ellenőrizhető. A környezettanulmányt a
Körjegyzőség dolgozója készíti el.
(4) A beiskolázási segély megállapításához szükség van a szülő nyilatkozatára, az 5.§ (3)
bekezdésben foglaltak szerint.
(5) Az iskoláztatási illetve az ösztöndíj támogatás megállapításához szükség van a gyermek
nyilatkozatára, az 6.§ (3) és a 7.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint, valamint
iskolalátogatási igazplásra, illetve félévi valamint évvégi bitzonyítvány másolatára.
Szövegrész lép:
A rendelet 11. §-a
A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
11.§
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti
kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatalnál terjesztheti elô a szülô vagy más törvényes
képviselô az erre rendszeresített nyomtatványon, azonban a támogatás hivatalból is
megállapítható.
(2) A beiskolázási segély megállapításához szükség van a szülő nyilatkozatára, az 5.§ (3)
bekezdésben foglaltak szerint.
(3) Az iskoláztatási illetve az ösztöndíj támogatás megállapításához szükség van a gyermek
nyilatkozatára, az 6.§ (3) és a 7.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint, valamint iskolalátogatási
igazolásra, illetve félévi valamint évvégi bitzonyítvány másolatára.
7.§
Szövegrész helyébe:
A rendelet 12. §-a

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a karácsonyi támogatás , az iskolaláztatási
támogatás , valamint az ösztöndíj támogatás kifizetésének idôpontjáról és módjáról az azt
megállapító határozatban kell rendelkezni.
Szövegrész lép:
A rendelet 12. §-a
A karácsonyi támogatás , az iskolaláztatási támogatás , valamint az ösztöndíj támogatás
kifizetésének idôpontjáról és módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni.

8.§
Szövegrész helyébe:
A rendelet 15. §-a
Gyermekek átmeneti gondozás
15. §.
(1) Az önkormányzat gyermekek átmeneti gondozását a Gyvt . 45-51.§- ai szerint a Völgységi
Többcélú Kistérségi Társulás és a települési önkormányzatok által létrehozott
intézményfenntartó társulás látja el.
(2) Az átmeneti gondozás formája: ”Árvácska” Családok Átmeneti Otthona.
(3) A gyermekek átmeneti elhelyezése kérelemre vagy hivatalból – a szülői felügyeletet
gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő beleegyezésével – történik.
(4) A kérelmet az Árvácska Családok Átmeneti Otthonának vezetőjénél vagy a
Körjegyzőségnél lehet előterjeszteni. Ha a kérelmet a Körjegyzőségnél terjesztik elő, arról
jegyzőkönyvet kell felvenni és haladéktalanul az Otthon vezetőjéhez továbbítani.
Szövegrész lép:
A rendelet 15. §-a
Gyermekek átmeneti gondozás
15. §.
(1) Az önkormányzat gyermekek átmeneti gondozását a Gyvt . 45-51.§- ai szerint a Völgységi
Önkormányzatok Társulás és a települési önkormányzatok által létrehozott
intézményfenntartó társulás látja el.
(2) Az átmeneti gondozás formája: ”Árvácska” Családok Átmeneti Otthona.
(3) A gyermekek átmeneti elhelyezése kérelemre vagy hivatalból – a szülői felügyeletet
gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő beleegyezésével – történik.
(4) A kérelmet az Árvácska Családok Átmeneti Otthonának vezetőjénél vagy a Közös
Önkormányzatai Hivatalnál lehet előterjeszteni. Ha a kérelmet a Közös Hivatalnál terjesztik
elő, arról jegyzőkönyvet kell felvenni és haladéktalanul az Otthon vezetőjéhez továbbítani.

9.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Bátaapáti 2013. december 12.

Darabos Józsefné
polgármester

Bakó Józsefné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. december 21.

Bakó Józsefné
jegyző

