Vanyola Község Önkormányzatának
10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról
Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)–(2) be-kezdésében,
131. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat
által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illet-ve az önkormányzat
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja, hatálya, az ellátás típusai
1. § A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási
formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és eljárásokat
szabályozza.
2. §(1) A rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - kiterjed az önkormányzat
illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a)
magyar állampolgárságú,
b)
állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,
c)
a magyar hatóságok által menekültként elismert
gyermekre és fiatal felnőttre, valamint szüleikre – feltéve a b) és c) pont szerinti esetben, hogy
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.
(2)
(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1)-(2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
település közigazgatási területén tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyermekek esetében is,
ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
3. §(1) A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal:
a) pénzbeli és természetbeni ellátások:
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
– Gyvt. 20/A. §-ban szabályozott eseti pénzbeli támogatás,
– kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
– Gyvt. 20/B. § (4)-(6) bekezdésében szabályozott eseti pótlék
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
– beiskolázási támogatás,
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
– gyermekjóléti szolgálat
– gyermekek napközbeni ellátása
– gyermekek átmeneti gondozása
útján biztosítja, valamint szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való
hozzájutást.
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Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, eseti pénzbeli támogatás
4. § (1) A Gyvt. 19. és 20. §-a rendelkezéseiben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapítása a körjegyző hatáskörébe tartozik.
(2) A Gyvt. 20/A. §-a rendelkezéseiben szabályozott eseti pénzbeli támogatást a körjegyző
folyósítja.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, eseti pótlék
5. § (1) A Gyvt. 20/B. §-a (1)-(3) és (7) bekezdése rendelkezéseiben szabályozott kiegészítő
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása a körjegyző hatáskörébe tartozik.
(2) A Gyvt. 20/B. §-a (4)-(6) bekezdése rendelkezéseiben szabályozott eseti pótlékot a
körjegyző folyósítja.

Beiskolázási támogatás
7. § (1) Az önkormányzati Képviselő-testület – hivatalból és jövedelemre tekintet nélkül – a
tanévkezdés megkönnyítése érdekében a vanyolai Vajda Péter Általános Iskolába járó,
a község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező tanulók részére egyszeri
beiskolázási támogatást biztosít.
(2) A beiskolázási támogatás mértékét az önkormányzat éves költségvetésének
függvényében állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás az önkormányzat az alábbi formákban biztosíthatja:
a.) tankönyvtámogatás
b.) pénzbeli juttatás

A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
9. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása irán-ti
kérelmet szóban vagy írásban a Körjegyzőségen terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes
képviselő.
(2) A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályait a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Gyer.) egyes rendelkezései,
–

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a 65.-67. §-ok,
– a Gyvt. 20/A. §-ban szabályozott eseti pénzbeli támogatás esetében a 68. §,
– a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás esetében a 68/A.-68/D. §-ok
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– Gyvt. 20/B. § (4)-(6) bekezdésében szabályozott eseti pótlék esetében a 68/E. §
tertalmazzák.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához
a
Gyer. 65.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat kell
becsatolni, azzal, hogy a nyilatkozat C) része I.-II.pontjában és II. része első és második sorában
adatot nem kell közölni.
10. § (1) A a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 5
napon belül kerül kifizetésre az önkormányzat házipénztárából. Erről a határozatban tájékoztatni
kell a támogatás felvételére jogosultat.
(2) Ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában biztosítják, úgy
a támogatás összegét az önkormányzat az illetékes intézménynek utalja át.
(3) Amennyiben a támogatás összege nem fedezi az étkezésért fizetendő díjat, a tandíjat, a
kollégiumi díjat, a gyógyszerköltséget, az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díjat, a tankönyv,
tanszer árát a különbözetet a kötelezettnek kell megfizetni.
(4)Ha a megállapított támogatás összege nagyobb, mint a fizetendő díj, a különbözet pénzben
kerül kifizetésre az (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerint. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha
természetbeni támogatást valamilyen okból nem lehet biztosítani (pl. az étkezést biztosító
gyermekintézmény zárva tart, betegség stb.). Erről a kérelmezőt tájékoztatni kell.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Általános szabályok
11. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –
önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére
történik.
(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a jegyző a védelembevétel során az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el.
(3)Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgálat,
b) gyermekek napközbeni ellátása,
c) gyermekek átmeneti gondozása.

Gyermekjóléti szolgálat
12. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az Pápakörnyéki Községi
Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulása Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálata (8500 Pápa, Csáky L. u. 12.) – a továbbiakban: Szolgálat) útján látja el.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő
kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésben felsoroltak, valamint a körjegyző, a gyámhivatal
vagy bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségre utaló – jelzése alapján végzi. A kérelmet
előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a Szolgálatnál lehet.
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(3) Az ellátás biztosítását a Szolgálat vezetőjének intézkedése alapozza meg.
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40. §-ai határozzák meg.
Gyermekek napközbeni ellátása
13.
§ (1) Az óvodai ellátást, iskolai napközis foglalkozást a közoktatásról szóló – többször
módosított – 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései alapján biztosítja az önkormányzat.
(2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézménye:
Vajda Péter Általános Iskola és Óvoda
Vanyola, Petőfi u. 24.
(3) Az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az
étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának
mértékét külön rendelet tartalmazza.
(5) A szülő (gondozó) által fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, s
erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül
értesíti a kötelezettet.
Gyermekek átmeneti gondozása
14. § (1) A Gyvt. 45. §-ában meghatározott gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat
helyettes szülőnél történő elhelyezés útján biztosítja.
(2)Amennyiben a gyermek ellátása elsősorban helyettes szülőnél történő elhelyezés útján nem
oldható meg, a Gyvt. 48. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén a gyermek saját
otthonában történő ellátását gondozó útján kell biztosítani.

Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet 2006. június hó 1. napján lép hatályba, rendelkezései 2006. január 1-jétől
alkalmazandók.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 8/2004. (III. 30.) rendelet, valamint az önkormányzati hatósági és egyes
hatáskörök átruházásáról szóló 12/2005. (X. 26.) rendelet 5. §-a hatályát veszti.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., illetve a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló módosított 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
Vanyola, 2006. május 29.

Fehér Mária
körjegyző
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Varga Miklós
polgármester

címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettük:
Vanyola, 2006. május 31.

Fehér Mária
körjegyző
címzetes főjegyző
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