Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
10 /2007.((III.28.) rendelete
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) felhatalmazása alapján a
pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
ellátásokról a következı rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed
a) Szécsény Város közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint –
ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik- letelepedési, vagy bevándorlási
engedéllyel rendelkezı, továbbá magyar hatóságok által menekültként elismert
gyermekre, fiatal felnıttre és szüleikre
b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
c) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az elızı pontokban foglaltakon
túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a 2001.
évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó
gyermekekre is.
d) az 5. § tekintetében az a)-c) pontban foglalt személyeken kívül Szécsény Város
közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében
is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetésével, vagy elháríthatatlan
kárral járna.
A gyermekvédelmi támogatások rendszere
2. §
(1)

Pénzbeli ellátás:
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2)

Természetben nyújtott ellátás:
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható

(3)

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása
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Eljárási szabályok
3. §
(1)

A gyermekvédelemmel kapcsolatos támogatások iránt benyújtott kérelmekrıl Szécsény
Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a
képviselı-testület által átruházott hatáskörben dönt.
A Bizottság elsı fokú határozata ellen benyújtott fellebbezést Szécsény Város
Önkormányzata Képviselı-testülete - soron következı rendes ülésének zárt ülésén bírálja el másodfokon.

(2)

A Bizottság a képviselı-testület által átruházott hatáskörében az arra rászoruló
gyermeket gondozó család részére pénzbeli, vagy természetbeni rendkívüli támogatást
nyújt, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét, illetıleg a család
létfenntartását veszélyeztetné.

(3)

Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
iránti támogatási kérelmet a szülı, vagy más törvényes képviselı Szécsény Városi
Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Szociális és Gyámhatósági Osztályán személyesen
vagy postai úton terjesztheti elı az erre rendszeresített formanyomtatványon, melyben
köteles a maga és a családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és csatolni
az ezekre vonatkozó igazolásokat.

(4)

A család az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezı közeli hozzátartozókat jelenti. Közeli hozzátartozó a szülı, a szülı
házastársa, a szülı testvére, a nagyszülı, testvér, a saját gyermek.

(5)

A jövedelem igazolására elfogadható:
- munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem igazolására a munkáltató által kiállított hivatalos jövedelemigazolás,
- Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által minden év januárjában megküldött nyugdíjról szóló
igazolás,
- GYES-rıl, GYED-rıl, GYET-rıl a folyósító szerv igazolása,
- gyermektartásdíjat megállapító jogerıs bírósági ítélet másolata, illetve a gyermektartási
díj összegérıl a szülık között (peren kívül) létrejött megállapodás másolata,
- a megállapítás évében az árvaellátást megállapító jogerıs határozat másolata, ezt követı
években a folyósító szerv igazolása,
- a megállapítás évében a nyugdíjat - öregségi, özvegyi, rokkantsági - megállapító jogerıs
határozat másolata, ezt követı években a folyósító szerv igazolása,
- magánszemély vállalkozási tevékenységébıl (egyéni vagy társas vállalkozás) származó
jövedelem esetén az APEH által kiadott igazolás,
- magánszemély vállalkozási tevékenységébıl (egyéni vagy társas vállalkozás) származó
jövedelem esetén a személyi jövedelemadó elızı évi adóbevallásnak a jegyzı által
hitelesített másolati példányát, valamint nyilatkozatát a kérelem benyújtásának idejét
megelızı 3 havi nettó jövedelmérıl
- a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló szerzıdés, vagy a
bérleti díjat tartalmazó megállapodás,
- az ösztöndíjat folyósító szerv által kiállított igazolás,
- valamint minden olyan egyéb igazolás, amely alkalmas a tényleges jövedelem
megállapítására.
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(6)

Keresı tevékenységbıl származó jövedelemmel nem rendelkezı személy vagyoni
helyzetérıl köteles nyilatkozni. Nyilatkozatához csatolni kell a Észak-magyarországi
Regionális
Munkaügyi Központ Szécsényi Regionális Kirendeltségének (a
továbbiakban: Munkaügyi Központ) igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra és
más munkanélküli ellátásra nem jogosult.

(7)

Ha a családban, illetve a háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles
koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülı gyermek, fiatal felnıtt él, a
tanulmányok folytatását minden esetben iskolalátogatási bizonyítvánnyal (igazolással)
kell igazolni.

(8)

A havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı 3 hónap
jövedelmét tartalmazó igazolást kell csatolni, és annak átlagát kell figyelembe venni. Az
egyéb jövedelmeknél az érintett által büntetıjogi felelısséggel tett nyilatkozatot is
mellékelni kell.

(9)

A szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatok igazolására, az igazolások
benyújtására az ellátást igénylı csak akkor kötelezhetı, ha az a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 36. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján nem szerezhetı be.

(10) Amennyiben a kérelmezı nem csatolja az elıírt nyilatkozatokat és igazolásokat a
kérelméhez, vagy a környezettanulmány felvételét indokolatlanul akadályozza, vagy a
szociális helyzetére vonatkozóan a tényállás tisztázását más módon akadályozza, úgy a
kérelmét a Ket. 51. § (1) bekezdése alapján kell elbírálni.
(11) A szociális rászorultságtól függı ellátást igénylı kérelmezı vagyoni helyzete az eljárás
során környezettanulmány felvételével is vizsgálható. A kérelmezı a
környezettanulmány felvételében köteles együttmőködni.
(12) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal ellenırizheti, megkeresheti
a) az illetékes adó- és pénzügyi ellenırzési hivatalt,
b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) a helyi gépjármő nyilvántartót,
d.) az igazolást kiállító szervet, munkáltatót és
e.) elrendelheti a környezettanulmány készítést.
(13) A pénzbeli ellátások kifizetése a jogerıs vagy elızetesen végrehajthatóvá nyilvánított
határozat alapján a Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály feladata, amely az ellátások
kifizetésérıl pénzügyi nyilvántartást vezet.
(14) A Pénzügyi és Intézményirányítási Osztálynak kifizetésre megküldött szociális
ellátásokról és azok összegérıl az Igazgatási, Szociális és Gyámhatósági Osztály
nyilvántartást vezet.
(15) A pénzbeli szociális ellátások postai úton, folyószámlára utalással, illetve a
Polgármesteri Hivatal házipénztárából fizethetık ki.
(16) Az ellátást megállapító szerv a jogosultatlanul felvett támogatás visszafizetésére kötelezi
a támogatást igénybevevıt.
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II. FEJEZET
Pénzbeli ellátás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4. §
(1)

A települési önkormányzat képviselı-testülete által átruházott hatáskörben a Bizottság a
gyermeket egyszeri, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket
gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került és a családban az egy fıre jutó havi nettó
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át.
Idıszakos létfenntartási gondnak minısülhet a gyermek betegsége, iskoláztatás,
különösen az iskolakezdés okozta anyagi megterhelés

(2)

A kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a Polgármesteri Hivatal Igazgatási,
Szociális és Gyámhatósági Osztályán terjesztheti elı.

(3)

A támogatás egyszeri összege 2.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedhet.

(4)

Ugyanazon család részére nyújtott támogatás mértéke egy naptári évben nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(5)

Egy család naptári évenként legfeljebb három alkalommal részesíthetı rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban.

(6)

A támogatás formája lehet pénzbeli és természetbeni, errıl a határozatban rendelkezni
kell.
Természetben nyújtott ellátások
5. §

(1)

Természetbeni ellátások különösen - a megállapított támogatás, illetve segély
összegének erejéig -:
a) gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása;
b) élelmiszer-utalvány biztosítása;
c) gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetendı díj átvállalása;
d) tandíj, kollégiumi díj átvállalása;
e) tankönyv-, tanszerellátás költségeinek biztosítása.

(2)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról az
eljárás során, az összes körülményt mérlegelve kell dönteni.

(3)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, elsısorban akkor állapítható meg
természetbeni ellátás formájában, ha
a) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának, díjhátralékának, tandíjának,
kollégiumi díjának, tankönyv-, tanszerellátásának, gyógyszerköltségének,
egészségügyi szolgáltatásért fizetett díj támogatására irányul vagy
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b) amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a gyermek
nevelése, gondozása érdekében a természetben nyújtott támogatás célravezetıbb.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Gyermekjóléti Szolgáltatás
8. §
(1)

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Szécsény Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítı Szolgálat útján Társulási Megállapodás szerint látja el.

(2)

A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

(3)

A szolgáltatás a szülı, más törvényes képviselı kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1)
bekezdésében felsoroltak, valamint a Gyvt. 107.§-a alapján jegyzı, a Gyvt. 108.§-a
alapján a gyámhivatal vagy bármely állampolgár - gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján nyújtható.

(4)

A kérelmet elıterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családsegítı szolgálat
vezetıjénél lehet.

(5)

Az ellátás biztosítását a családsegítı szolgálat vezetıjének intézkedése alapozza meg.
Gyermekek napközbeni ellátása
Bölcsıdei ellátás
9. §

(1)

A bölcsıde, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, biztosítja a családban
nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és
nevelését azok számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, betegségük
vagy egyéb ok miatt napközben ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

(2)

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre a 4. évének betöltését követı augusztus 31-ig nevelhetı,
gondozható az önkormányzat fenntartásában mőködı bölcsödében.

(3)

A bölcsıdei ellátás igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet az intézmény vezetıjénél
lehet elıterjeszteni.

(4)

Bölcsıdei ellátásban részesülhet elsısorban az a gyermek:
a) akinek a testi, illetve szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van
szüksége vagy,
b) akirıl szülıje, nevelıje, gondozója munkavégzése, tartós betegsége, szociális
helyzete miatt nem tud gondoskodni,
c) akit egyedülálló vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három
vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási
segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül.
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(5)

Megszőnik a bölcsıdei ellátás:
a) a bölcsıdei nevelési év végén, ha a gyermek 3. évét betöltötte,
b) a (2) bekezdésben foglalt esetben, ott megjelölt idıponttal,
c) ha a szülı vagy más törvényes képviselı az ellátás megszüntetését kéri.

(6)

Meg kell szüntetni a bölcsıdei ellátást a bölcsıde orvosának szakvéleménye szerint, ha
a gyermek egészségi állapota miatt bölcsıdében nem gondozható, illetıleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét.

(7)

Meg lehet szüntetni a bölcsıdei ellátás:
a) ha a térítési díj fizetésére kötelezett, a díjfizetési kötelezettségének felszólítás
ellenében sem tesz eleget, s ez által legalább 3 hónapos díjfizetési hátraléka
keletkezett,
b) ha a gyermek az ellátást folyamatosan legalább 4 hétig - alapos indok nélkül - nem
veszi igénybe.

(8)

Nem szőnik meg, illetve nem lehet megszüntetni a bölcsıdei ellátást, ha az
igénybevételre védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülıt vagy más törvényes
képviselıt, kivéve a (7) bekezdésben foglalt esetet.

(9)

A bölcsıdei ellátás igénybevételét - (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az
intézmény vezetıjének intézkedése alapozza meg.
Amennyiben az intézmény vezetıje a bölcsıdei ellátás igénybevételérıl nem intézkedik,
a kérelmet haladéktalanul megküldi az önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottságának, amely átruházott hatáskörben dönt az ellátás igénybevételérıl.
Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás

Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Térítési díj
(1)

A bölcsıdei ellátás, illetve az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében
biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2)

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési
díját a képviselı-testület évente egy alaklommal rendeletben határozza meg. Az
intézményi térítési díjról a jegyzı a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.
A térítési díj mértékét a képviselı-testület állapítja meg, melyet külön rendelet
tartalmaz.

(3)

Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó
összege.

(4)

A személyi térítési díjat az intézményvezetı állapítja meg az intézményi térítési díj egy
napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma és
a normatív kedvezmények figyelembevételével, errıl az ellátás megkezdésekor, de
legkésıbb az ellátás igénybevételétıl számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.

7
(5) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy annak normatív
kedvezményen, illetve egyéni kedvezményen túl további csökkentését kéri, az értesítést
követı 8 napon belül a képviselı-testülethez fordulhat. A kérelemrıl átruházott
hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.
Záró rendelkezések
15. §
(1)

E rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.

(2)

Egyidejőleg hatályát veszti Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
22/2003.(X.30.) számú rendelete Szécsény Város szociális és gyermekvédelmi
támogatások ellátási rendjérıl, valamint az ezt módosító 1/2004.(I.27.), a
4/2004.(II.17.), a 10/2004.(IV.20.), a 21/2005.(VIII.23.), a 27/2005.(X.18.) és a
11/2006.(V.23.) számú rendelet.

Szécsény, 2007. március 27.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2007. március 28.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Dr. Serfızıné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

