NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2003. (XII.11.) ÖR. SZ. RENDELETE
A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a 29. § (1)-(2)
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyárlőrinc község területén lakóhellyel
rendelkező és a község területén tartózkodó hajléktalan magyar
állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal
rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként
elismert gyermekre és fiatal felnőttre, valamint szüleire.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott
személyeken kívül Nyárlőrinc község területén tartózkodó nem magyar
állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú
intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy
elháríthatatlan kárral járna.
A gyermekek védelmének rendszere
2. §
(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére,
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
(2) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokkal biztosítja:
a)

Pénzbeli és természetbeni ellátások
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

b)

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása.
Általános rendelkezések
3. §

(1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítására az eljárás
kérelemre vagy hivatalból indul.
(2) Az eljáró szerv hivatalból abban az esetben indít eljárást, ha a gyermek
veszélyeztetettségét részére:
a) gyámhivatal,
b) Nyárlőrinc jegyzője,
c) gyermekjóléti szolgálat,
d) gyermekvédelmi, illetve oktatási-nevelési intézmény vezetője,
e) háziorvos, vagy védőnői szolgálat jelzi.
(3) A támogatás megállapítására irányuló kérelmet Nyárlőrinc Község
Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell
a kérelmező:
a) alapvető személyazonosító adatait /neve, anyja neve, születési helye
és ideje/,
b) állampolgárságát, illetve bevándorolt vagy menekült státuszát,
c) belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét, illetve azt a címet, amelyre
a támogatás folyósítását kéri,
d) által kért támogatási forma megnevezését, indokolását,
e) nyilatkozatát a családban együtt élők számáról, személyi adatairól,
valamint vagyoni és jövedelmi viszonyairól.
(4) Az eljárással kapcsolatos adatok kezelésére és nyilvántartások vezetésére a
Gyvt. 134-142. §-ai irányadók.
Jogosulatlanul felvett támogatás megtérítése
4. §
(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet
rendelkezéseinek megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az
ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell
az ellátás megtérítésére.
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(2) Az ellátásnak az (1) bekezdés szerinti megszüntetését és megtérítését a
Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága rendeli el.
(3) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre
visszamenőlegesen lehet elrendelni.
(4) Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról
való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a
megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás
megszűnésétől egy év már eltelt.
(5) A megtérítést méltányosságból, környezettanulmány alapján a Képviselőtestület Egészségügyi és Szociális Bizottsága elengedheti, csökkentheti,
illetve részletfizetést engedélyezhet, ha a jogosulatlanul felvett támogatás
visszafizetése a családban élő gyermek megélhetését veszélyeztetné.
A pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
5. §
(1) Az önkormányzat a Gyvt., a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, valamint e
rendeletben meghatározottak szerint rendszeres gyermekvédelmi
támogatást állapít meg a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok
anyagi támogatására, a gyermek családi környezetben történő ellátásának
elősegítésére, valamint a gyermek családból történő kiemelésének
megelőzésére.
(2) Nem állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, ha
a) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem
összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét,
b) a családban történő nevelés a gyermek érdekével ellentétben áll,
c) az elrendelt vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó
vagyon értéke külön-külön vagy együttesen meghaladja a Gyvt. 19.
§ (7) bekezdésében meghatározott értéket.
(3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez a 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 65. § (1)-(2) bekezdése szerinti iratokat kell
csatolni.
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(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg számításánál – a kérelem
benyújtása időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként a
Gyvt. 19. § (4) bekezdésében meghatározott személyeket kell figyelembe
venni.
(5) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok
valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Ha az
önkormányzat hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány
megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem
felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak, az eljáró szerv
a család vagyoni helyzetét megvizsgálja.
(6) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás mindenkori havi összegét a Gyvt.
20. § (2) bekezdése határozza meg.
6. §
(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit az
önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. A folyósítás időtartama a
feltételek fennállásáig tart.
(2) A feltételek fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyermek
nagykorúvá válása esetén is megállapítható, illetve a már megállapított
támogatás tovább folyósítható addig az időpontig, ameddig a gyermek
nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb a
huszonharmadik évének betöltéséig.
(3) A feltételek fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyermek
nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított
támogatás tovább folyósítható, ha a jogosult felsőfokú iskola nappali
tagozatán tanul, és huszonötödik életévét még nem töltötte be.
(4) Ha a jogosult nagykorúvá válik, részére a rendszeres támogatást saját jogán
kell folyósítani.
(5) Emelt összegű rendszeres támogatás illeti meg a Gyvt. 20. § (8) bekezdése
szerinti hozzátartozót, akit a gyámhivatal a gyermek gyámjául rendelt.
Ennek havi összegét a Gyvt. 20. § (8) bekezdése tartalmazza.
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7. §
(1) A gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg,
ha a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum
másfélszeresét nem haladja meg, és a gyermeket gondozó család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztető élethelyzetbe került.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában időszakos létfenntartási gond, illetve
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet:
a) a szülő (gondozó) halála,
b) a családot ért elemi kár,
c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartása,
d) valamely családtag tartós betegsége,
e) a szülő vagy a gyermek 7 napot meghaladó kórházi kezelése,
f) a gyermek beiskolázásával kapcsolatos többletkiadás.
(3) Az elhalálozást halotti anyakönyvi kivonattal, a várandósságot és a tartós
betegséget orvosi igazolással, a kórházi kezelést az ellátást végző
intézmény által kiállított igazolással, a beiskolázással kapcsolatos
kiadásokat pedig az iskola által kiadott igazolással kell bizonyítani. Az
elemi kár tényét az önkormányzat környezettanulmány útján állapítja meg.
8. §
(1)

Nem állapítható meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
a) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a
nyugdíjminimum másfélszeresét meghaladja,
b) ha a támogatást nem a (2) bekezdés szerinti esetekre kérik,
c) ha a (2) bekezdés a)-b) pontja esetén biztosítási összeg vehető fel,
és az meghaladja a tárgyévben adható támogatás összegét,
d) ha a (2) bekezdés a) pontja esetében a kérelmet a halálesetet követő
60 napon túl nyújtották be,
e) ha a (2) bekezdés e) pontja esetében a kérelmet a bekövetkezett
eseményt követő 30 napon túl nyújtották be,
f) ha a környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy a
benyújtott jövedelemnyilatkozat és az ahhoz becsatolt igazolások
adatai nem valósak, és a gyermek vonatkozásában anyagi
veszélyeztetettség nem áll fenn.
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(2) A minden tanulóra egyaránt kiterjedő tankönyv- és tanszersegély esetében
az eljáró szerv az (1) bekezdésben, valamint a (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott feltételtől eltekinthet.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege az (1) bekezdés
a) a)-e) pontja esetében családonként legfeljebb a nyugdíjminimum
másfélszerese,
b) f) pontja esetében gyermekenként és iskolaévenként legfeljebb
10.000,- Ft. lehet.
Természetben nyújtott ellátások
9. §
(1) A rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni
ellátás formájában is nyújtható, különösen az általános iskolás, védelembe
vett gyermekek számára.
(2) Természetbeni ellátás különösen a gyermekek tankönyv- és
tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének
díjkedvezménye, illetve a térítési díj átvállalása.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
10. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás;
b) gyermekek napközbeni ellátása
keretében valósulhat meg.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Gyvt. és a végrehajtási
rendelete szerint az előírásnak megfelelő személy foglalkoztatásával
biztosítja, jelenleg iskolai pedagógus személyében.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
11. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátása óvodai nevelés, iskolai napközi otthonos
ellátás és tanulószobai ellátás keretében történik.
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(2) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást nyújtó
intézmény szabályai szerint annak vezetőjénél kell benyújtani.
(3) A szülői felügyeleti joggal rendelkező kérelmére az ellátást biztosító
intézmény vezetője gondoskodik az ellátásba való felvétel iránt, s
egyidejűleg közli az étkeztetés személyi térítési díját.
(4) Ha a Gyvt., illetve e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátás keretében nyújtott étkezésért a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő köteles a
személyi térítési díjat megfizetni.
(5) Az étkeztetés személyi térítési díjának alapja az intézményi térítési díj,
mely az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Az intézményi térítési díjat az önkormányzat külön rendeletben konkrét
összegben ellátási napra vetítve állapítja meg.
(6) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (5) bekezdés szerinti napi
összeg és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. § (5)(6) bekezdésében megjelölt normatív kedvezmények figyelembe vételével
állapítja meg.
Eljárási rendelkezések
12. §
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet első fokon
Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális
Bizottsága bírálja el, és a kérelemről határozatban dönt.
(2) Az első fokon hozott döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15
napon belül Nyárlőrinc Község Képviselő-testületéhez címzett, és
Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalához benyújtott, illetékmentes
fellebbezéssel lehet élni.
(3) A döntés előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.
(4) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során:
a) tájékozódik a család szociális helyzetéről,
b) a kérelem és mellékletei hiányossága esetén beszerzi a szükséges
igazolásokat és nyilatkozatokat,
c) szükség esetén környezettanulmányt készít.
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(5) A támogatások esetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak a
havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását
megelőző három hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását
megelőző egy év.
13. §
(1) A támogatást megállapító határozatnak tartalmaznia kell az államigazgatási
eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított 1957. évi IV.
törvény 43-44. §-aiban foglaltakat, továbbá, ha a jogszabály másként nem
rendelkezik – a megállapított támogatás formáját, mértékét, rendszeres
támogatás esetén a folyósítás időtartamát, annak kezdetét, a támogatás
igénybe vételének módját, felhívást a jogosulatlanul igénybe vett támogatás
jogkövetkezményeire, valamint a kérelmező bejelentési kötelezettségét.
(2) Az e rendelet alapján megállapított támogatásokat a Polgármesteri Hivatal
folyósítja.
(3) A pénzbeli és természetbeni ellátás – jogerős megállapítása esetén – a
kérelem benyújtásától esedékes.
(4) A jogosult a tárgyhónapra esedékes rendszeres gyermekvédelmi támogatást
a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást pedig a határozatban megjelölt időpontban a Polgármesteri
Hivatal pénztárában veheti fel. A jogosult indokolt kérésére, vagy a
pénztári kifizetés eredménytelensége esetén a támogatást az ezt követő 5
napon belül postai úton kell megküldeni.
(5) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege a kérelem benyújtásának
hónapjában a megállapított támogatás
a) teljes összege, ha a kérelmet a tárgyhónap 16-át megelőzően
nyújtották be,
b) összegének 50 %-a, ha a kérelmet a tárgyhó 15. napját követően
nyújtották be.
(6) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., valamint a
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
14. §
(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.
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(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a gyermekek támogatásáról szóló
4/1998. (VI. 25.) ÖR. sz. rendelet a hatályát veszti.

Nyárlőrinc, 2003. december 09.

Pancza János
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2003. december 11.

Zayzon Jenőné
jegyző
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