Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2009.(X.28.) számú rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
egységes szerkezetben
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18.§.(1) bekezdés b.)
pontjában, és (2) bekezdésében, a 131.§.(1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról a
következő rendeletet alkotja:
I. rész
Általános Rendelkezések
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási
formák alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelembe vegye – a feltételrendszert és
eljárásokat szabályozza.
A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya kiterjed:
a község közigazgatási területén lakóhellyel ( ennek hiányában tartózkodási hellyel)
rendelkező állampolgárokra, valamint a Gyvt. 4. §-ában foglalt személyekre.
Ellátási formák
3.§.
(1) 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,
b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás,
gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai napközi.
c.) a gyermekek átmeneti gondozása
A hatáskör gyakorlása
4.§.
A Képviselő-testület a rendeletben foglalt hatásköreit az alábbi szervekre ruházza:
a.) Szociális- Kulturális és Sport Bizottságra dönt:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról,
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5.§.
(1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapításához irányadó kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri
Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) terjesztheti elő.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását a
nevelési- oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó
intézmény, természetes személy, illetve a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet is kezdeményezheti.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez a szülő vagy törvényes képviselő az
e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemlapon nyújthatja be a Polgármesteri
Hivatalhoz.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a
149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot és
jövedelemigazolásokat kell csatolni.
(5) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19.§.(4) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.
(6) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát
környezettanulmány készítésével lehet vizsgálni.
(7) Ha az eljáró szerv hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány készítése alapján a
gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban
szereplő adatoknak, a család vagyoni helyzetét meg kell vizsgálni. Ebben az esetben a
kérelmezőnek a felhívástól számított 8 napon belül csatolnia kell a kérelemhez a külön
jogszabályban meghatározott vagyonnyilatkozatot.
(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésének időpontjáról és módjáról, valamint
a természetbeni ellátás formájában nyújtott támogatás biztosításának időpontjáról és módjáról
az azt megállapító határozatban kell rendelkezni.
(9) A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintő
lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet.
(10) Amennyiben a támogatás összege nem fedezi az étkezésért fizetendő díjat, a
különbözetet a kötelezettnek meg kell fizetnie. Ha a megállapított támogatás összege
nagyobb, mint a fizetendő díj, a különbözet pénzben kerül kifizetésre az (8) bekezdésben
foglaltak szerint.
II. rész
Pénzbeli természetbeni ellátások
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
6.§.
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke gyermekenként legalább a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 10%-a, de legfeljebb 10.000.-Ft.
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a gyermek veszélyeztetettsége esetén-különös tekintettel a védelembe vett gyermekekreegyedi elbírálás alapján – természetben is nyújtható.
(3) Abban az esetben lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás
formájában megállapítani, ha:
a.) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására,
b.) a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési díj tekintetében
hátralék keletkezett.
(4) A gyermekétkeztetési támogatás a kérelem benyújtását követő hónap elsejétől a tanév végéig
adható, mértéke a térítési díj 25%-100%-ig terjed.
A gyermekétkeztetési támogatás akkor állapítható meg, ha a köznevelési intézmény jelzése vagy
környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel megállapítható, hogy a
gyermek étkezése a támogatás nélkül nem megoldott.1
Óvodáztatási támogatás2
7.§.
III. rész
Személyes gondoskodás formái
8.§.
(1) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a.) gyermekjóléti szolgáltatás
b.) gyermekek napközbeni ellátása,
c.) gyermekek átmeneti gondozása.
Gyermekjóléti szolgáltatás
9.§.
(1) Szákszend Község Önkormányzata a Gyvt. 39.§.-ban meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatás feladatait társulási formában –Nagyigmánd és környéke Intézményfenntartó
Társulás- által látja el.
Gyermekek napközbeni ellátása
10.§.
A gyermekek napközbeni ellátásának megszervezése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény hatálya alá tartozó óvodában és iskolai napköziben történik.
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4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet hatályos 2015.március 1.
4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet hatályos 2015. március 1.
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11.§.
A gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülő által történik, melyet az önkormányzat a
Nagyigmánd és környéke Intézményfenntartó Társulás útján biztosítja.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezése
12.§.
(1) Az egyes hatáskörök gyakorlóját Szákszend község Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete tartalmazza.
(2) E rendelet 2009. november 1-én lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátási formák és a
gyermekvédelmi helyi szabályairól szóló 7/2006.(XII.1.) rendelet 2.§.(2) bekezdésének f.) és
g.) pontja, 12.§. valamint a 16-18.§.-a, továbbá a 3/2009.(II.26.) rendelet 12/A.§-a.
Jogharmonizációs záradék
13.§.
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I.tv. 3.§-ával összhangban, az európai
Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Szákszend, 2009. október 19.

László Kálmán
polgármester

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

