SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

7/2004.(VI.23)
RENDELETE
az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Sopronhorpács Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 157.§. (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján (továbbiakban Gyvt.) az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi
ellátásokról a következı rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§
(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az
ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnıttek és
azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülıi
kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelızéséhez, illetve
megszüntetéséhez.
(2) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló hatályos jogszabályokat.
Általános rendelkezések
2.§
(1) A rendelet hatálya a Gyvt.4.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az önkormányzat képviselı-testülete az arra rászoruló
gyermekek részére – a gyermek lakóhelyétıl függetlenül – rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást biztosít, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét
veszélyeztetné.

Értelmezı rendelkezések
3.§
A Gyvt. 5.§-ában meghatározottakon kívül e rendelet alkalmazásában:
a.) Különös méltánylást érdemlı helyzet: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény
(haláleset vagy természeti katasztrófa miatt a család havi összjövedelmét meghaladó összegő
rendkívüli kiadás).
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b.) Létfenntartást veszélyeztetı helyzet: huzamosabb idıtartamú keresıképtelenség, vagy
50 % alatti munkaképesség-csökkenés miatt bekövetkezett legalább 50 %-os
jövedelemcsökkenés.

PÉNZBENI ELLÁTÁSOK
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
4.§
(1) Az önkormányzat polgármestere a Gyvt. 19-20 §-a alapján rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesíti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a
családban történı nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, feltéve ha a családban az
egy fıre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt. 19.§ (7)
bekezdésében meghatározott értéket.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összegét a Gyvt. 20.§ (2) bekezdésében
meghatározottak szerint kell megállapítani.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5.§
(1) A képviselıtestület a gyermeket rendkívüli gyermeknevelési támogatásban részesíti, ha a
gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) A rendkívüli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként minimum 3.000 Ft maximum 8.000 Ft lehet.
(3) A támogatás összege gyermekenként 10.000.-Ft-ig terjedhet abban az esetben, ha a
gyermeket nevelı család elemi kár, vagy egyéb ok folytán súlyos és tartós anyagi gondokkal
küzd, illetve ezen körülmény miatt jelentıs jövedelem kiesés következett be.

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
6.§
(1) A rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás részben vagy egészben
természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ha azt a gyermek családi körülményei indokolják,
különösen a védelembe vett gyermekek számára.
Ha a természetbeni ellátás értéke nem éri el a kiváltott pénzbeli ellátás értékét, akkor a
támogatás hiányzó részét pénzben kell kiegészíteni.
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(2) A természetbeni ellátás különösen a kiskorú étkezési térítési díjának, bejáró iskolás esetén a
közlekedési költségek megtérítésével történhet.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Gyermekjóléti szolgáltatás
7.§
(1) A képviselıtestület a Gyvt. 39.§-ában meghatározott szolgáltatást, mint alapellátást
biztosítja.
(2) A képviselıtestület a gyermekjóléti szolgáltatást a Beled Nagyközségi székhelyő
Családsegítı és Gyermekvédelmi Társulás útján biztosítja.

Gyermekek napközbeni ellátása
8.§
A képviselıtestület a gyermekek napközbeni ellátását:
a./ Napközi Otthonos Óvoda
b./ Általános Iskolai Napközi útján biztosítja, figyelemmel a Gyvt.41.§ (1)-(2)
bekezdésében foglaltakra.

Térítési díj
9.§
(1) A képviselıtestület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját
évente egyszer állapítja meg.
Az intézményi térítési díjat külön rendelet tartalmazza.

Eljárási szabályok
10.§
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı kérelmére történik. A
kérelmet a körjegyzınél lehet elıterjeszteni.
(2) A kérelmet a gyermek szülıje, törvényes képviselıje nyújthatja be. Ha olyan személy vagy
szervezet javasolja az ellátás megállapítását, akinek az ügy körülményeirıl tudomása van, az
eljárást hivatalból kell lefolytatni.
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(3) A kérelemhez csatolni kell a 149/1997./IX.10./ Korm.rendelet 2.számú melléklete szerinti
nyilatkozatot a kérelmezı jövedelmi viszonyairól.
Ha az önkormányzat a Gyt. 131.§ (4) bekezdés szerinti eljárása nem vezet eredményre a
kérelmezınek be kell csatolni a család vagyoni helyzetét tükrözı 6. számú mellékletet.
(4) A jövedelem számításánál ha törvény másként nem rendelkezik havonta rendszeresen
mérhetı jövedelmeknél három hónapot, egyéb jövedelmeknél 12 hónap átlagát kell figyelembe
venni.
(5) A benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplı adatok valódiságát az eljárás
során szükség esetén a körjegyzı környezettanulmány készítésével ellenırizheti.
(6) A támogatás felvételére a törvényes képviselın kívül a gyermek gondozója, pártfogója is
feljogosítható. Az eljárásban a képviseleti jogosultságot közokirattal, vagy teljes bizonyító erejő
magánokirattal kell igazolni.
(7) Ha a gyermek tanulói jogviszonya megszőnt, illetve a kiskorú házasságot kötött, vagy a
család jövedelmi viszonyai kedvezıen változtak, azt 8 napon belül be kell jelenteni a
körjegyzınél a támogatás felülvizsgálata, illetve megszüntetése céljából.

Záró rendelkezések
11.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az önkormányzat által biztosított
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/1998.(I.30) rendelet, az azt módosító 5/1998.(V.4.)
rendelet és a 2/2001.(II.7.) rendelet.

Talabér Jenı
polgármester

Czupy Jánosné
körjegyzı

Kihirdetés napja: 2004.június 23

Czupy Jánosné
körjegyzı
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