Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011. /XII 01./ sz.
Ökt rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 18.§-ában,
a 20/C §. (4) bekezdésében, a 21.§-ában, és a 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján,
az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a következő rendeletet
alkotja:
I.
A rendelet célja, hatálya, döntéshozó
1.§.
A rendelet célja, hogy a gyermekvédelmi törvényben ( továbbiakban: Gyvt.)
megállapított, az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások feltételrendszerét és
igénybevételének módját meghatározza.
2.§.
A rendelet hatálya Püspökhatvan községben lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárságú gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, valamint a Gyvt. 4.§-ában
meghatározott személyekre terjed ki.
3. §
E rendeletben szabályozott ellátásokra a Képviselő-testület által átadott hatáskörben a
Népjóléti Bizottság jogosult döntést hozni.
II.
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4. §.
(1) A Népjóléti Bizottság kérelemre, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
állapít meg annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének másfélszeresét, és a család létfenntartást veszélyeztető rendkívüli

élethelyzetbe kerül, vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.
Rendkívüli élethelyzetnek minősül a szülő, vagy a gyermek tartós betegsége,
balesete, a családot ért elemi kár, mindkét szülő munkanélkülivé válása. Az
illetékes oktatási intézmény vezetőjének jelzése alapján is megítélhető a
támogatás, azonban ebben az esetben is vizsgálni kell a jogosultsági
feltételeket.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülő, vagy más
törvényes képviselő Püspökhatvan Polgármesteri Hivatalhoz nyújthatja be. A
kérelemben meg kell jelölni a rendkívüli élethelyzetet előidéző okot, a
kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élők 30 napnál nem régebbi
jövedelemigazolását, a rendkívüli élethelyzetet igazoló dokumentumokat (
betegségről, balesetről orvosi igazolást, munkaviszony megszűnésére
vonatkozó igazolást.)
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként 10 000 Ft, egy
naptári éven belül ugyanaz a gyermek maximum 4 alkalommal részesülhet
támogatásban.

Természetben nyújtott ellátások
5. §.
(1) A Népjóléti Bizottság a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni
ellátásként nyújtja a következő esetekben:
- ha a gyermeknek a tanévkezdéshez szükséges felszerelését, megfelelő
ruházatát a szülő nem biztosította,
- ha feltételezhető, hogy a szülő a támogatást nem a gyermek ellátására
fordítja,
- ha a kérelem természetbeni ellátásra vonatkozott
- ha a szülőnek egy hónapot meghaladó étkezési térítési díj hátraléka van
az óvodában, vagy az iskolában
(2) A Népjóléti Bizottság a természetbeni ellátásra vonatkozó döntés meghozatala
előtt kikéri az oktatási, nevelési intézmény vezetőjének véleményét.
(3) A Polgármesteri Hivatal Jegyzője a Gyvt. 20/C. §. (3) bekezdése szerint első
ízben járó óvodáztatási támogatást természetbeni ellátásként nyújthatja,
amennyiben a nevelési intézmény vezetője részéről jelzés érkezik, hogy a
gyermek a szükséges ruházattal, kellékekkel nem rendelkezik.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
6.§.
A Képviselőtestület a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
- gyermekjóléti szolgálat

-

gyermekek napközbeni ellátását és étkeztetését óvodában, iskolai
napköziben

Gyermekjóléti szolgálat
7.§.
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást a Képviselő-testület az „Együtt a gyermekekért”
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás keretében biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(3) A szolgáltatás igénybevételét a szülő, vagy más törvényes képviselő kérheti a
Polgármesteri Hivatalban vagy közvetlenül a családgondozónál.
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40.§-ai határozzák meg.
Óvodai ellátás, iskolai napközi, étkeztetés biztosítása
8.§.
(1) Az óvodai, iskolai napközi, étkeztetés biztosítása a közoktatásról szóló,
módosított 1993. évi LXXIX. Tv. rendelkezései alapján történik.
(2) Az óvodai ellátás és az iskolai napközi igénybevétele térítésmentes, az ott
igénybe vett étkezés után azonban térítési díjat kell fizetni.
(3) Az óvodába és az iskolai napközibe történő felvételről az intézmény vezetője
dönt.
(4) Az étkezési térítési díjat a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg a
nyersanyagnorma alapján.
Záró rendelkezések
9.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Püspökhatvan Község Önkormányzat
Képviselőtestületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2055.
(XII. 15.) sz. rendelete hatályát veszti.
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