
Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati
rendelete

a pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról
és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodás igénybevételi

szabályairól

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a gyermekek védelmér l és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdésben és 29. §-ában
foglalt felhatalmazás és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatköre alapján az önkormányzat által a gyermekek részére
nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról a következ ket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy az önkormányzat területén a gyermekek védelmér l és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) és a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakkal
összhangban megállapítja azokat az alapvet  szabályokat, amelyek szerint az
önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megel zésér l és
megsz ntetésér l.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyk rös Város Önkormányzata területén él  és a Gyvt.
4. § (1)-(4) bekezdésbe hatálya alá tartozó gyermekekre, fiatal feln ttekre, valamint
szüleikre.

II. Fejezet
Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a

személyes gondoskodás formái

3. Az önkormányzat feladatai

3. § (1) Nagyk rös Város Önkormányzata ezen rendeletben foglaltak szerint biztosítja a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a gyermekjóléti alapellátás
keretében nyújtott személyes gondoskodáshoz való hozzájutást.

(2)   Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása



ba) bölcs dei ellátás
bb) óvodai ellátás
bc) iskolai napközi

c) gyermekek átmeneti gondozása keretén belül helyettes szül i ellátás.

(3) A bölcs dei ellátást, a gyermekjóléti szolgáltatást és a helyettes szül i ellátást a
Humánszolgáltató Központ biztosítja.

4. Általános szabályok

4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételére a
Gyvt. 31. §-ában és a 32. §-ában, valamint e rendeletben szabályozottak az
irányadóak.

(2) A személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igényl  vagy
törvényes képvisel je írásos kérelmére történik.

(3) A 3. § (2) bekezdésében foglalt – a 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt
ellátás kivételével – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokra
vonatkozó kérelemr l, a személyi térítési díj megállapításáról, felülvizsgálatáról,
az ellátás megszüntetésér l az intézmény vezet je dönt.

(4) A személyes gondoskodás feltételeir l az intézmény vezet je nyújt tájékoztatást
a kérelmez  részére.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megsz nik a Gyvt. 37/A. §-a szerint.

(6) Az intézményi térítési díj mértékét az önkormányzat külön rendeletben
szabályozza.

5. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet – az erre rendszeresített
nyomtatványon - a szül i felügyeleti joggal rendelkez  és a gyermeket gondozó
személy nyújthatja be Nagyk rös Város Polgármesteréhez.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) Korm. rendelet 3. számú melléklet B) pontja szerint jövedelemnyilatkozatot

és a C) pont szerinti vagyoni nyilatkozatot,
b) gyermekét egyedül nevel  szül

ba) családi állapotát igazoló iratot,
bb) a gyermekek elhelyezésére vonatkozó bírósági ítéletet vagy

gyámhatósági határozatot,
bc) a szül i felügyeleti jog egyik szül  általi gyakorlása esetén az erre

vonatkozó megállapodást tartalmazó gyámhivatali jegyz könyvet,
bd) a gyermekelhelyezés kérdésében a szül knek a gyámhivatal által

jóváhagyott egyezsége, különös tekintettel a tartásdíjra vonatkozóan,



be) ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermekek napközbeni
ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjára kerül megállapításra,
a kérelemhez csatolni kell az oktatási-nevelési intézmény vezet jének
értesítését a személyi térítési díj összegér l,

c) a gyermeket nevel  család havi rendszeres jövedelmét hitelt érdeml en
igazoló jövedelemigazolásokat:
ca) havonta rendszeresen mérhet  jövedelem esetén a kérelem benyújtását

közvetlenül megel  hónap jövedelme,
cb) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megel  egy év

átlagjövedelmét kell figyelembe venni,
d) a gyermekek tartására köteles aktív korú munkaviszonnyal és a Gyvt. 5. § z)

pont szerint rendszeres jövedelemmel nem rendelkez  személynek a
munkaügyi kirendeltség igazolását arra vonatkozóan, hogy regisztrált
együttm köd  álláskeres ,

e) a gyermekkel közös háztartásban él  Gyvt. 5. § f) pontja szerinti tartásra
köteles személy tartósan beteg, fogyatékos állapotáról szóló igazolást,

f) a középfokú vagy fels fokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló
esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói hallgatói jogviszony
fennállásáról.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege az 5. § (2) bekezdés b) pont be)
alpontja esetében az étkezési térítési díjhoz viszonyítottan nem lehet több a
személyi térítési díj 75%-ánál.  A támogatást a kérelem benyújtását követ  hónap
1. napjától kell megállapítani. Az étkezési díjhoz nyújtott támogatás összegét az
intézmény által kiállított számla alapján Nagyk rös Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala havonta utólag minden hónap 10. napjáig átutalja az
étkezést biztosító intézménynek.

(4) Az étkezési díjhoz nyújtott támogatást meg kell szüntetni:
a) kérelemre,
b) három hónapon túli térítési díjhátralék esetén,
c) két hónapot meghaladó id szakban az ellátást nem veszik igénybe.

(5) Az 5. § (3) bekezdésén kívül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege
gyermeket nevel  családonként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét.

6. Bölcs dei ellátás

6. § (1) Bölcs dei ellátásra a Gyvt. 42. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A 6. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az intézmény vezet je biztosítja a bölcs dei
felvételt annak:

a) aki(k)nek szül je/szülei vagy más törvényes képvisel je munkaer -
piaci részvételt el segít  programban vesz(nek) részt,

b) aki(ke)t id skorú személy nevel,
c) aki(k)nek szül je/szülei vagy más törvényes képvisel je tartós beteg.

(3) A bölcs dei ellátás megsz nik a Gyvt. 42. § (4) bekezdése alapján.



(4) A bölcs dei ellátás intézményi térítési díjának mértékét az önkormányzat külön
rendeletében szabályozza. A személyi térítési díj mértékét a Gyvt. 146-148. §-ában
foglaltak szerint az intézmény vezet je állapítja meg.

(5) A személyi térítési díj csökken, ha a személyi térítési díj mértékének
megállapítását követ en a családban az egy f re es  jövedelem három hónapot
meghaladóan legalább 30%-kal csökken. A személyi térítési díj csökkentés mértéke
a megállapított személyi térítési díj 30%-a.

(6) A személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmet írásban az intézményvezet
részére kell benyújtani. Az intézményvezet  a kérelmez  indokainak és a kérelem
mellékleteinek figyelembe vételével dönt a személyi térítési díj csökkentésér l. A
kérelmez nek 3 havonta igazolnia kell a családban az egy f re es  jövedelmet,
valamint a család jövedelmében bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenteni
köteles az intézmény vezet jének.

7. Gyermekjóléti szolgáltatás

7. § Nagyk rös Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt. 39-40. §-ában
foglaltak szerint biztosítja.

8. Helyettes szül i ellátás

8. § Gyermekek átmeneti gondozása helyettes szül vel biztosított a Gyvt. 66/0 – 66/P. §-a
alapján. A helyettes szül i ellátás ingyenes és a hozzáférés általánosan rászorultság
függ .

III. Fejezet
Záró rendelkezések

9. Hatályba lépés

9. § (1) E rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésének napjával hatályát veszti Nagyk rös Város
Önkormányzat Képvisel -testületének módosított 10/2006. (III. 31.) ÖT. sz.
rendelete a pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról, és a
gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodás
igénybevételi szabályairól és annak módosításáról szóló 14/2009. (V.1.) ÖT.
számú rendelet.



10. Jogharmonizációs záradék

10.§ Ez a rendelet
a) a Tanács 94/33/EK irányelve (1994. június 22.) a fiatal személyek

munkahelyi védelmér l,
b) a tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik

országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkez  állampolgárainak
jogállásáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április
29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén
történ  szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint a
1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a
75/35/EGK, a 90/364/EGK, 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv
hatályon kívül helyezésér l,

irányelveknek való megfelelést szolgálja.

Nagyk rös, 2010. november 25.

        Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
       polgármester jegyz


