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Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2009. (IV.29.) számú rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló és módosított 1990.
évi LXV. törvény 16 §. (1) bekezdése, 18. § (1) bekezdése, az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 3/2007. (V.5.) számú önkormányzati rendelet 33-37. §-ai, valamint a gyermekek
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény /a továbbiakban: Gyvt./
felhatalmazása alapján, az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszerérıl az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén – összhangban a Gyvt., valamint a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.
rendeletben /a továbbiakban: Korm. rendelet/ foglaltakkal – megállapítsa a gyermekek védelmét szolgáló
ellátási formák alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert és eljárási
rendet szabályozza.

A rendelet hatálya
2. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed
a)

a Velem község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha
nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve
befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve
hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire;

b)

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Velem község területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
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(2)

A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében – az (1) bekezdésben
meghatározott személyi körön túl – kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok
állampolgárainak Velem község területén jogszerően tartózkodó gyermekeire is.

(3)

E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Velem
község településén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyerekek esetén is, ha az ideiglenes
hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

A gyermekek védelmének rendszere
3. §
(1)

A gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére,
veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülı vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására irányuló
tevékenység.

(2)

A Képviselı-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli, természetbeni, illetve
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe
vehetı ellátásokhoz való hozzájutást.

(3)

A Képviselı-testület a gyermekek védelme érdekében az alábbi pénzbeli, természetbeni, illetve
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokat biztosítja:
a)
Pénzbeli és természetbeni ellátások:
o
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás;
b)
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
o
gyermekjóléti szolgálat;
o
gyermekek napközbeni ellátása.

II. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4. §
(1)

A Képviselı-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket, ha a
gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került.

(2)

Létfenntartási gond:
a)
szülı 2 hetet meghaladó betegsége, kórházi gyógykezelése,
b)
az egyik szülı munkanélkülivé válása,
c)
több, legalább 3 gyermek egyidejő beiskolázása.

(3)

Létfenntartási gond esetén egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb két alkalommal
részesíthetı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesül.

(4)

A támogatás egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-ánál
kevesebb, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-nál több nem lehet.
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(5)

Létfenntartást veszélyeztetı gond:
a)
szülı egy hónapot meghaladó betegsége, kórházi gyógykezelése,
b)
mindkét szülı munkanélkülivé válása,
c)
szülı rokkantsága, halála,
d)
egyéb természeti csapás.

(6)

Létfenntartást veszélyeztetı gond esetén a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a (3) és (4)
bekezdésben foglaltaktól eltérıen is megállapítható.

(7)

A támogatás összegérıl és formájáról /hiszen az ellátás pénzbeli és természetbeni ellátás
formájában is nyújtható/ határozatban kell rendelkezni.

(8)

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
b)
amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a gyermek
nevelése, gondozása érdekében a természetben nyújtott támogatás célravezetıbb.

III. Fejezet
Eljárási szabályok
5. §
(1)

Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások iránti
támogatási kérelmet a szülı, vagy más törvényes képviselı Bozsok és Velem községek
Körjegyzıségén terjesztheti elı személyesen vagy postai úton, az erre rendszeresített
formanyomtatványon, melyben csatolnia kell a Korm. rendelet 65. §-ában elıírtakat, a
megfelelı igazolásokkal együtt, valamint a család vagyonnyilatkozatát.

(2)

Amennyiben a kérelmezı a kérelméhez az elıírt nyilatkozatokat és igazolásokat nem csatolja a
kérelméhez, vagy a környezettanulmány felvételét indokolatlanul akadályozza, vagy a szociális
helyzetére vonatkozóan a tényállás tisztázását más módon akadályozza, úgy a kérelmét a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 51. § (1) bekezdése alapján kell elbírálni.

(3)

A szociális rászorultságtól függı ellátást igénylı kérelmezı vagyoni helyzete az eljárás során
környezettanulmány felvételével is vizsgálható. A kérelmezı a környezettanulmány felvételében
köteles együttmőködni.

IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás
6. §
(1)

A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg.

(2)

A gyermekjóléti szolgáltatást Velem községi Önkormányzata Kıszeg Város és Vonzáskörzete
Többcélú Kistérségi Társulást alkotó önkormányzataival kötött társulási megállapodás alapján, a
Szociális Gondozási Központon keresztül biztosítja.
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(3)

A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatás a szülı, más törvényes képviselı
kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, vagy bármely állampolgár –
gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján nyújtható. A kérelmet elıterjeszteni,
illetve a jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet.

Gyermekek napközbeni ellátása
7. §
A gyermekek napközbeni ellátásának megszervezése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben történik.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
8. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejőleg a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
13/2003. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Velem, 2009. április 29.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı

/: Horváth Miklós :/
polgármester

Záradék:
A rendelet 2009. április 29-én kihirdetésre került.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı
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