Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2009. (IX.01.) sz. rendelete
a gyermekek védelméről
Módosította: 2/2013.(II.28.) és 10/2013.(IX.27.) ÖKT rendeletek
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. október 28-án)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben
foglalt felhatalmazás alapján Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA, ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőszölnök Község közigazgatási területén állandó
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint
a) – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, illetve
befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként
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 személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási
jogát a Magyar Köztársaság 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 Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is.
(3) Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra
rászoruló gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosítani, ha ennek
hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné.
(4) E rendeletben szabályozott ellátásokra irányuló kérelmet szóban vagy írásban lehet
előterjeszteni. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény
vezetőjénél lehet benyújtani.
(5) A kérelemhez a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendeletben előírt mellékleteket és a
jövedelmi viszonyokról igazolást kell benyújtani.
(6) Ezen rendeletben szabályozott ellátási formák elbírálásánál a kérelemben szereplő
adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.
Felkérés alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is készít környezettanulmányt.

II. FEJEZET
PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
2. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást pénzben és/vagy természetben lehet juttatni.
(2) Természetbeni ellátás különösen gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának
támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi
szolgáltatásért fizetendő térítési díj kifizetésének átvállalása, személyes gondoskodás
keretében nyújtott ellátás igénybevételének támogatása, illetve egyéb ellátás kifizetésének
átvállalása.
(3) A kérelmező részére megállapított pénzbeli ellátás folyósítása elsősorban
folyószámlára történő – illetve postai utalással történik.

RENDKIVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
3.§ (1) A képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatást ad annak a gyermeknek,
fiatal felnőttnek, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került.
(2) Elsősorban azok a gyermekek, illetve családok részesülnek alkalmanként, rendkívüli
támogatásban, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve alkalmanként
jelentkeznek többletkiadások: így különösen születendő gyermek fogadásához kapcsolódó
kiadások, betegség vagy iskoláztatás miatti anyagi segítség esetén.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egy alkalommal 5000 Ft alatt nem
lehet, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát.
(4) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek, illetve család legfeljebb három
alkalommal részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.
(5) Sürgős esetben, ha az esetleges késedelem a gyermek életét, testi épségét
veszélyezteti, testületi döntéstől függetlenül is nyújtható polgármesteri hatáskörben. (1.sz.
melléklet)
(6) Azon gyermek akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg egy
naptári évben csak egyszer részesülhet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY
1

4.§ (1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a település közigazgatási
területén lakóhellyel rendelkező óvodások, általános, közép- és felsőfokú nappali tagozatos
tanulók részére – kérelemre – beiskolázási segélyt nyújthat, ha a gyermek családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét.
(2) Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a kérelemhez
jövedelemigazolást nem kell csatolni.
(3) A támogatás összegét a képviselő-testület évente határozza meg, úgy, hogy a pénzben
kifizetett támogatás összege: maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-a
lehet.
(4) A beiskolázási segélyt minden év szeptember 30-ig kell kifizetni.
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Módosította: 10/2013.(IX.27..) r. 1 §-a. Hatályos: 2013.IX.27-től.

III. FEJEZET
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Gyermekétkeztetés
2

5.§
Gyermekétkeztetés támogatása

6.§ (1) Természetbeni ellátásként az óvodás, általános és középiskolás korú gyermekek
étkezése a térítési díj részbeni vagy teljes átvállalásával támogatható.
(2) A képviselő-testület térítési díj átvállalást állapíthat meg azon szociálisan rászorult
családok gyermekei részére, ahol
- a gyermek – tartós betegsége, fogyatékossága miatt – különleges fejlesztésre szorul,
- a gyermek családból való kiemelése megelőzhető,
- a család rendkívüli élethelyzetbe került ( haláleset, súlyos betegség stb.)
(3) A támogatás mértéke a térítési díj 50% és 100%-a között lehet. A konkrét mértéket a
család , szociális helyzetére figyelemmel a Képviselő-testület határozza meg.
(4) Az ellátást maximum egy tanévre lehet megállapítani, de az ellátás több egymást
követő évben is megítélhető.

IV. FEJEZET
GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

Gyermekjóléti szolgáltatás
7.§ (1) A községi önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Szentgotthárdi Többcélú
Kistérségi Társulás keretében működő Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat útján
biztosítja.
Gyermekek napközbeni ellátása
8.§ (2) A gyermekek napközbeni ellátását a Képviselő-testület óvodai, általános iskolai
napközi otthoni, általános iskolai menzai ellátás formájában biztosítja.

Gyermekek átmeneti gondozása
9.§ (1) A helyettes szülői hálózatot a Szentgotthárdi Többcélú Kistérségi Társulás keretében
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezi és működteti.

2

Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(II.28.) r. 1.§-a 2013. III. 1-jétől.

V.FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.§ (1) Ezen rendelet hatályba lépésével a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 19/2006.
(XII.15.) sz. ÖKT. rendelet, valamint az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
16/2004.(XII.10.) sz. ÖKT. rendelet hatályát veszti.
11.§

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

Felsőszölnök, 2009. augusztus 26.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Ropos Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetése 2009. szeptember 1-jén megtörtént.
Alsószölnök, 2009. szeptember 01.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

1.sz. melléklet a 8/2009. (IX.01.) ÖKT. rendelethez

Hatáskör gyakorlások átruházásához

Hatáskört gyakorló
1) Döntés a 3.§. (5) bek. szerinti
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Képviselőtestület

Hatáskört kapta
Polgármester
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2.sz. melléklet a 8/2009 (IX.01.) ÖKT. rendelethez

Gyermekétkeztetés térítési díjai
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Hatályon kívül helyezte a: 2/2013.(II.28.) r.1. §-a 2013. 03.01-jétől.

