TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2006. (VI. 1.) rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján,
az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, ill. a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi
rendeletet alkotja.

I.rész
A rendelet célja, hatálya
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az
alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez; illetve gondoskodik a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4.§-a, illetőleg 94.§ (5) bekezdése szerinti személyekre.

II. rész
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Eljárási rendelkezések
3.§
A Gyvt. által szabályozott ellátásoknál a Gyvt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit
kell alkalmazni.
4.§
A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásoknál jelen rendelet 5. és 6. §-ának
rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.§
(1) A kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő terjesztheti elő, de nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény
(természetes személy) illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet is kezdeményezheti.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a gyermeket gondozó családban, közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi
adatait,
b) igazolást a kérelem benyújtása időpontjában, közös háztartásban élő közeli
hozzátartozóknak a jövedelem-számításnál irányadó időszakra eső nettó jövedelméről
(továbbiakban: családi jövedelem),
c) igazolást a fizetett, illetve kapott tartásdíjról,
d) a háztartás fenntartásának számlákkal igazolt költségeit (víz, villany, kommunális adó,
gáz, fűtés, szemétszállítás, hiteltörlesztés, stb.).
(3) A kérelem Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál terjeszthető elő.
6. §
(1) A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól
a szülő (törvényes képviselő) a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles az egy főre jutó
jövedelem számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat
becsatolni:
a) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, és a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot,
b) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó
megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet,
c) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolást,
d) a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek
esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról.
(2) A jövedelem-számításnál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző
3 hónap: a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkezők esetében,
1 év: az egyéb jövedelemmel rendelkezők esetében (egyéni vállalkozók).
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Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás
vélelmezhető.
(3) E rendelet alkalmazásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem:
A (2) bekezdésben megjelölt időszakra eső családi jövedelem havi átlagának és a közös
háztartásban élő közeli hozzátartozók számának hányadosa.
A számításnál a családi jövedelmet csökkenteni kell a támogatást kérő és/vagy családtagja
által bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével.
(4) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál közös háztartásban élő közeli
hozzátartozóként kell figyelembe venni a Gyvt-ben ill. a kapcsolódó jogszabályokban
felsorolt személyeket.
(5) A /4/ bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérő szülővel
(törvényes képviselővel) közös háztartásban élő valamennyi
a) vérszerinti és örökbefogadott gyermeket,
b) nevelt és családba fogadott gyermeket.
(6) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a
gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen:
diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg
nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.
(7) A Gyvt-ben, illetve e rendeletben szabályozott rendszeres ellátási ügyekben
környezettanulmányt csak akkor kell készíteni, ha kétség merül fel a kérelmezők által
becsatolt nyilatkozat, illetve igazolások valóságtartalma tekintetében.
(8) A vagyoni helyzet vizsgálata rendelhető el abban az esetben, amikor hivatalos tudomás
vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család
életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak.
(9) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók
vagyonára, amely alatt hasznosítható ingatlant, járművet, gépi meghajtású termelő- és
munkaeszközt, vagyoni értékű jogot kell érteni. A vagyoni helyzet vizsgálata során a
Gyvt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit rendelkezései szerint kell eljárni.
(10) Nem tekinthető vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy tartásra kötelezett más
törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel
fenntartott gépjármű.

III. rész
Ellátások
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Pénzbeli és természetbeni ellátások
A pénzbeli és természetbeni ellátások formái
7.§
Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátásként rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, gyermektartásdíj megelőlegezését, valamint otthonteremtési támogatást biztosít.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
8.§
A jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt nyújt a Gyvt.19.§-20/A.§-a és a
kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit szerint.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
9.§
A jegyző kiegészítő gyermekvédelmi támogatást állapít meg a Gyvt.20/B.§-a és a kapcsolódó
jogszabályok rendelkezéseit szerint.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
10.§
(1) A Képviselő-testület az arra rászoruló gyermeknek, ill. családnak alkalmanként rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást állapít meg a Gyvt.21. § (1) bekezdésében meghatározott
esetekben, amennyiben az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg:
-családban élők esetén a nyugdíjminimum 150 %-át,
-gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy
tartósan és súlyosan beteg személy él a nyugdíjminimum 200 %-át.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg
gyermekenként a nyugdíjminimum 50 %-át.

(3) A támogatás (különösen a védelembe vett gyermekek esetében) – a természetbeni
ellátásként is nyújtható:
-tankönyv- és tanszerellátás támogatás
-tandíj,
-egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, ill.egyéb ellátás kifizetésének átvállalása
formájában.
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Gyermektartásdíj megelőlegezése
11.§
Tét Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala eljár gyermektartásdíj
megelőlegezése tárgyában a Gyvt.22.-24.§-ai és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit
szerint.
Otthonteremtési támogatás
12.§
A gyámhivatal eljár otthonteremtési támogatás tárgyában a Gyvt. 25-28. §-ai és a kapcsolódó
jogszabályok rendelkezéseit szerint.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
A személyes gondoskodás formái
13.§
A személyes gondoskodás formái a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi
szakellátások.
14.§
Gyermekjóléti alapellátások fajtái
A gyermekjóléti alapellátások fajtái: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni
ellátása, bölcsőde, gyermekek átmeneti gondozása.
Gyermekjóléti szolgáltatás
15.§
Az önkormányzat a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye (amelynek tevékenységi körébe tartozik a gyermekjóléti szolgálat) útján
látja el a gyermekjóléti szolgáltatást fentiek és a Gyvt.39.-40.§-ai és a kapcsolódó
jogszabályok rendelkezéseit szerint.
Gyermekek napközbeni ellátása
16.§
Gyermekek napközbeni ellátása keretében az önkormányzat óvódai ellátást, iskolai napközis
foglalkozást és iskolai tanulószobai foglalkoztatást biztosít fentiek és a Gyvt.41.§-a és a
kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit szerint.
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Bölcsőde
17.§
Az önkormányzat fentiek és a Gyvt.42.§-a és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit
szerint biztosít bölcsődei ellátást.

Gyermekek átmeneti gondozása
18.§
Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozásáról fentiek és a Gyvt.45-48.§-a szerint
gondoskodik a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye útján.
Az ellátás igénybevétele
19.§
(1) Az alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátása és a bölcsőde igénybevételére a
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ, míg a gyermekjóléti szolgáltatás és a
gyermekek átmeneti gondozása alapellátásokra a Téti Kistérség Sokoróaljai
Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye közreműködésével –
Gyvt.31-32.§-ai és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései figyelembevételével - kerül
sor.
(2) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni
kell.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás igénybevételéről a tényállás tisztázása
mellett az intézményvezető dönt.
(4) A kérelem benyújtásának módját, az elbírálás szempontjait, az intézményvezető
hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátásokat, az ellátás megszűnésének
eseteit és módjait az ÁMK többcélú intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatai (óvódaiskola, illetve bölcsőde) részletesen tartalmazza, amely szabályzat az önkormányzat – mint
fenntartó – általi elfogadással érvényessé vált és ezáltal önkormányzati szabályozást jelent.
Az intézmény eljárása során a közoktatásról szóló jogszabályok előírásait is köteles betartani.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket
és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:
-az ellátás tartamáról,
-az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
-az intézmény házirendjéről,
-a fizetendő térítési díjról.
(6) Az ellátásra jogosult törvényes képviselője köteles:
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-az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
-az előző bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről és
- a jogosultsági feltétekben, illetve nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásról
nyilatkozni.

20.§
Gyermekvédelmi szakellátások
Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető
ellátásokhoz való hozzájutást, ideértve a gyermekvédelmi szakellátásokat is.

IV. rész
Térítési díjak
21.§
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi
ill.személyi térítési díj mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének,
ill.elengedésének eseteit és módjait az önkormányzat külön rendeletben határozza meg.

V.rész
Hatályba léptető rendelkezések
22.§
(1)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre
is alkalmazni kell.
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(2)

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló többször módosított 20/2004.(IX.29.) rendelet, valamint a
módosítását tartalmazó 14/2005.(X.26.) rendelet.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 30-i ülésén fogadta
el.
Kihirdetve: 2006. június 1.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

