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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2003.(VI.25.) számú rendelete
a gyermekek védelméről és a gyermekek
pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló rendelet

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) és (2)
bekezdésében, 21. §, 29. §, 40. § (1) bekezdése, 94. § (1) és (2) bekezdése, 96. §
(1) és (2) bekezdése, 125. § (1) bekezdése, 148. § (7) bekezdésében,
(továbbiakban: Gyvt.) továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 8. § (1) bekezdés, 19.
§ (2) bekezdésben, 160. § (1) bekezdésben, 162. § (1) bekezdésben és a 173. § (4)
bekezdésben (továbbiakban: Ket.) kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek
védelméről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló rendeletet
alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Móricgát község területén lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, a község területén tartózkodó hajléktalan magyar
állampolgárságú , az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal
rendelkező bevándorolt, a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre
és fiatal felnőttre, valamint szüleire.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyen kívül
Móricgát község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek
támogatása érdekében, ha az intézkedés
elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan akadállyal járna.
Az eljárás alapja
2. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítására az eljárás
kérelemre, vagy hivatalból indul.
(2) Az alábbi eljáró szervek hivatalból való eljárást kezdeményezhetnek:
a) Jászszentlászló-Móricgát Községi önkormányzatok Körjegyzője,
b) nevelési, oktatási intézmény vezetője,
c) gyermekjóléti szolgálat,
d) háziorvos és körzeti védőnő,
e) családvédelemmel foglalkozó természetes személy, vagy intézmény,
f) gyermekek védelmét ellátó társadalmi szervezet.
(3) A támogatásra irányuló kérelmet a helyi Körjegyzőségnél lehet benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell, a kérelmező:
1

a) alapvető személyazonosító adatait,
b) állampolgárságát, illetve bevándorolt vagy menekült státuszát,
c) belföldi lakó-, tartózkodási helyét, illetve azt a címet, amelyre a
folyósítást kéri,
d) az általa kért támogatási forma megnevezését, indokolását,
e) nyilatkozatát az e családban élők számáról, személyi adatairól,
valamint jövedelmi viszonyairól, vagyoni helyzetéről, a rendszeres és
rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz.
1
(4)
Önkormányzati hatósági ügyekben ezen rendeletben nem szabályozott
eljárásoknál a Gyvt. és a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az elektromos
ügyintézés nem alkalmazható.
Adatkezelés és nyilvántartás
3. § (1) Az eljárással kapcsolatos adatok kezelésére és nyilvántartások vezetésére
a Gyvt. 134-143. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A gyermekvédelemmel összefüggő hatósági adatok és nyilvántartások csak
külön ezen célra és feladat ellátására kijelölt számítógépen kezelhetők.
A munkaköri leírás szerint kijelölt ügyintéző a Körjegyző által meghatározott
titkosított jelszó használatával léphet be a számítógép programjába.
A jogtalanul felvett támogatások megtérítése
4. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet
megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a folyósított ellátás
megtérítésére.
(2) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre visszamenőleg
lehet elrendelni.
(3) Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való
tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelheti el.
Nem lehet megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás
megszüntetésétől egy év már eltelt.
(4) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést az engedélyező szerv rendeli el. A
megtérítést méltányosságból elengedheti, vagy csökkentheti, ha a család jövedelmi,
illetve vagyoni viszonyai azt indokolják.
A támogatás formái
5. § Móricgát Község Önkormányzata a Gyvt-ben foglaltak közül külön is
szabályozza a pénzbeni és természetbeni ellátási formákat:
a.) 2
b.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c.) térítési díj támogatás.

1

Módosította a 11/2005. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 1.§-a Hatályos 2005. október 31.
Hatályon kívül helyezet a 11/2005. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.
Hatályos 2005. december 31.
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Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
6. § -10. § 3
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
11. § (1) A gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg,
ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.
Időszakos létfenntartási gond:
o szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó
kiadások,
o a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve
a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség,
vagy iskoláztatással kapcsolatos kiadások.
(2) Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha:
a) ha a gyermek családjában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori
nyugdíjminimum másfélszeresét meghaladja,
b) ha a környezettanulmányozás során megállapítást nyer, hogy a
benyújtott jövedelemnyilatkozat és az ahhoz csatolt igazolások nem
valósak és a gyermek vonatkozásában anyagi veszélyeztetettség nem
áll fenn.
12. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás maximális összege
gyermekenként 10.000,-Ft és évente legfeljebb kétszer adható, mely természetbeni
ellátás formájában, is nyújtható, különösen élelmiszer, tanszer, ruhanemű vásárlásra
fordítható. Tankönyvvásárlás esetén az iskola tankönyv értékesítéssel megbízott
pedagógusa részére fizetendő ki. A támogatás a családgondozó, védőnő és a
nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelősei is felhasználhatják.
(2) Aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, csak rendkívül
indokolt esetben részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a Körjegyzőségnél vagy
a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál terjesztheti elő.
13. § A helyi önkormányzat a Gyvt. 148. § (5) bekezdésében foglalt normatív
kedvezményben részesülők részére a gyermekétkeztetési térítési díj teljes
összegére mentességet biztosít. 4
14. § A Jászszentlászló Községi Önkormányzattal intézményi társulás keretében
működő gyermekintézményekben fizetendő térítési díjak mértékét Jászszentlászló
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletben
állapítja meg. 5
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Hatályon kívül helyezet a 11/2005. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.
Hatályos 2005. december 31
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Módosította a 11/2005. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 2.§-a Hatályos 2005. október 31.
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Módosította a 11/2005. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2005. október 31.

3

Gyermekjóléti szolgálat
15. § A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat
lát el, az intézményi Társulás keretében. 6
16. § Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások körében helyettes szülő
alkalmazásával biztosítja a családban élő gyermekek átmeneti gondozását.
A helyettes szülői hálózat működtetésére az 1997. évi XXXI. tv. 49. §, a 150/1997.
(IX.10.) Kormány rendelet és 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 59-61. §-ai az
irányadók.
17. § (1)(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődei, óvodai,
általános iskola, napközi otthonos, illetve iskolaotthonos ellátás keretében biztosítja.
(2) Az általános iskolai napközi otthonos napközbeni ellátás csak a Gyvt. 41. § (2)
bekezdésében foglaltakban felsoroltak vehetik igénybe. Egyéb rászorultság esetén
az általános iskola gyermekvédelmi felelőse, illetve a szülő vagy gyermek törvényes
képviselője, gondozója kezdeményezésére, az elhelyezésről az intézmény vezetője
dönt. 7
(3) 8
(4) Napközbeni ellátásban részesülő ellátását tanév közben nem lehet
megszüntetni.
Vegyes rendelkezések
18. §(2) A rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben
a.) 9
b.)(2)Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén Móricgát
község
polgármestere.
c.)10 A gyermekvédelmi személyi gondoskodás igénybevétele – ha a törvény
másképp nem rendelkezik – az ellátást igénylő gyermek törvényes képviselője
kérelmére történik, melyet az óvoda, általános iskola intézmény vezetőjénél,
illetve a Gyermekvédelmi Szolgálatnál terjeszthet elő.
19. § A Körjegyzőség a döntés előkészítése során
a.) tájékozódik a család szociális helyzetéről,
b.) a kérelem mellékletei hiányossága esetén beszerzi a szükséges
igazolásokat, nyilatkozatokat,
c.) szükség esetén környezettanulmányt készít a kérelmező lakásán,
d.) 11
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Módosította a 23/2004. (XII.28. ) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2004. december 28
Módosította a 11/2005. (X.31. ) számú önkormányzati rendelet 4. §-a Hatályos 2005. október 31.
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Hatályon kívül helyezte a 4/2004. (II.23. ) számú önkormányzati rendelet 2. §-a .
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Hatályon kívül helyezet a 11/2005. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.
Hatályos 2005. december 31
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Módosította a 23/2004. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2004. december
28.
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Hatályon kívül helyezet a 11/2005. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.
Hatályos 2005. december 31
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20. § Az e rendeletben szereplőellátások esetén a jövedelem megállapításánál a
kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát kell figyelembe venni.
21. § A támogatást megállapító határozatnak tartalmaznia kell a Ket. 72, 74.§-aiban
foglaltakat,12 továbbá ha a jogszabály másként nem rendelkezik:
 a megállapított támogatás formáját,
 a támogatás igénybevételének módját,
 felhívást a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeire,
 kérelmező bejelentési kötelezettségét a körülményeiben beállott
 változásokról
22. § (1) A támogatást a Körjegyzőség folyósítja.
(2)- (3) 13
(4) A térítési díj támogatást minden hónapban közvetlenül a gyermek ellátását
biztosító intézményeknek kell átutalni.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Körjegyzőség pénztárába lehet
felvenni.
Záró rendelkezések
23. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2000. (V.15.) Kt.
számú, a 2/2001. (I.24.) Kt. számú és a 12/2002. (XII.30.) Kt. számú rendelete.
(2) A gyermekek átmeneti gondozását biztosító ellátások átalakításáról legkésőbb
2004. december 31-ig kell gondoskodni.
(3) 14
Jászszentlászló, 2003. június 19.

Papp József
polgármester

Kovács István
körjegyző
címzetes főjegyző

Záradék: Ezen Képviselő-testületi rendelt 2003. június 25-én kihirdetve.
Kovács István
körjegyző
címzetes főjegyző
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Módosította a 11/2205. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2005. október 31.
Hatályon kívül helyezte a 11/2005. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 6. §. (2) bekezdése.
Hatályos 2005. december 31
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Hatályon kívül helyezte a 11/2005. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése
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