Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6 / 2011. (IV.14.) rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
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Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)18. § (1) b) pontjában és
(2) bekezdésében, 21. § (1) és (3) bekezdésében, 29. § (1)–(2) bekezdésében, 31. § (3)
bekezdésében, 32. § (1) bekezdés d) pontjában 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1)
bekezdésében és a 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli:
A rendelet célja, hatálya, ellátási formák
1. § A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló
ellátási formák alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelem bevéve – a feltételrendszert
és eljárásokat szabályozza.
2. § A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:
a) pénzbeli és természetbeli ellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
tankönyvtámogatás,
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás,
gyermekek napközbeni ellátása érdekében, működtetett óvoda, általános iskolai napközi.
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
3. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható – a Gyvt. 21. § (2) bekezdésének
figyelembevételével – annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
másfélszeresét, és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (pl. a gyermek tartósan beteg, elemi kár,
beiskolázás, szülők munkanélkülivé válása).
(2) Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak abban az esetben
állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanul.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja
meg a 10.000 forintot.
(4) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 10.000 forint erejéig részesíthető
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.
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(5) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét
veszélyezteti, jövedelemigazolástól, illetve az (3)–(4) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is
nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

Óvodáztatási támogatás
3/A. § Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a
szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága fennáll, a gyermek óvodai beíratását követően első
alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére e
rendelet 7. §-ában foglaltak figyelembevételével természetbeni támogatás nyújtható. A
természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül kell a szülő
rendelkezésére bocsátani.
Természetben nyújtott ellátások
4. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás
formájában is nyújtható.
(2) Természetbeni ellátások különösen: gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása,
élelmiszerutalvány biztosítása.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a
döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg
természetbeni ellátás formájában, ha
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul;
b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul
vagy
c) amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltételezhető, hogy a gyermek
nevelése, gondozása érdekében a természetben nyújtott támogatás célra vezetőbb.
A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
5. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása
iránti kérelmet szóban vagy írásban a Körjegyzőségi Hivatalnál terjesztheti elő a szülő vagy
más törvényes képviselő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot és
jövedelemigazolásokat, illetve fiatal felnőtt kérelme esetén a közép- vagy felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanuló esetében – ha nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor
állapítják meg a támogatást – be kell csatolni az oktatási intézmény igazolását is a tanulói,
illetve hallgatói jogviszony fennállásáról is.
(3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.

(4) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát
környezettanulmány készítésével lehet vizsgálni.
(5) Ha az eljáró szerv hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány készítése alapján a
gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban
szereplő adatoknak, a család vagyoni helyzetét meg kell vizsgálni. Ebben az esetben a
kérelmezőnek a felhívástól számított nyolc napon belül csatolnia kell a kérelemhez a külön
jogszabályban meghatározott vagyonnyilatkozatot.
6. § Az e rendelet szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról a képviselőtestület dönt.
7. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésének időpontjáról és módjáról,
valamint a természetbeni ellátás formájában nyújtott támogatás biztosításának időpontjáról és
módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni.
(2) A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintő
lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet.
(3) Amennyiben a támogatás összege nem fedezi az étkezésért fizetendő díjat, a
különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie. Ha a megállapított támogatás összege nagyobb,
mint a fizetendő díj, a különbözet pénzben kerül kifizetésre az (1) bekezdésben foglaltak
szerint. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha természetbeni támogatást valamilyen okból nem
lehet biztosítani (pl. az étkeztetést biztosító gyermekintézmény zárva tartása, betegség stb.).
(4) Amennyiben a képviselő-testület bizottság a gyermekvédelmi ellátás igénylésére
vonatkozó kérelemben foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített határozat hozható.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
8. § Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása.
Gyermekjóléti szolgáltatás
9. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást Várpalotai Térségi Népjóléti Központ Gyermekjóléti
Szolgálata látja el.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes
képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a Gyvt.
107.§-a alapján jegyző, a Gyvt. 108. §-a alapján a gyámhivatal vagy bármely állampolgár –
gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve
jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet.
(3) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40. §-ai határozzák meg.
Gyermekek napközbeni ellátása
10. § A gyermekek napközbeni ellátásának megszervezése a közoktatásról szóló –
többszörösen módosított – 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai
napköziben történik.

Térítési díj
11. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az 1.sz.melléklet tartalmazza.
(2) A rászoruló gyermekek óvodai, iskolai napközi otthoni térítési díj támogatása az
alábbiakban megállapított feltételek megléte esetén és meghatározott mértékben állapítható
meg:
a.) amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj összegét nem
éri el a térítési díj 100 %-át,
b.) amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj összegét meghaladja, de
120 %-át nem éri el, a térítési díj 50 %-át lehet térítési díj támogatás címén a tanintézet
számlájára átutalni.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt esetben a jövedelem számításánál irányadó időszak a
havonta mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. Az egy főre jutó
jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A normatív kedvezményben nem részesülő óvodások 30,-Ft összegű térítési díj
kedvezményben részesülnek.
12. § (1) Az étkezés biztosítását az igénybevétel időpontját megelőző 2 nappal kell
megrendelni az élelmezésvezetőnél.
(2) Az étkezést a hónap minden munkanapján igénybe kell venni, kivéve azokat az eseteket,
amikor az igénybevevő az étkezést előre lemondja.
Étkezést lemondani az étkezést megelőző napon 9 óráig lehet. Óvodás gyermekeknél
betegség esetén aznap 9 óráig és ebben az esetben a szülő éthordóban elviheti a gyermek
aznapra járó ételadagját.
Ha az étkezés lemondását az igénybevevő a megadott határidőig elmulasztja, a térítési díjat
köteles megfizetni.
(3) Az óvodai és iskolai intézményi térítési díjakat minden hó 10. napjáig kell befizetni. A
hiányzó napok a következő havi étkezési térítési díjnál kerülnek beszámításra.

Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit – amennyiben az a
kérelmező számára előnyösebb – a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm.
rendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11 / 2004.(X.07.)
rendelet.

Nagy Csaba
polgármester

Borteleki Istvánné
körjegyző
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1. melléklet a 6/2011. (IV.14.) rendelethez2

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

Ellátás megnevezése

NyersanyagNorma
(ÁFA nélkül)

Térítési díj

310 Ft

395 Ft

65 Ft
87 Ft

85 Ft
120 Ft

95 Ft
117 Ft

120 Ft
150 Ft

Menza

282 Ft

360 Ft

Önkormányzati alkalmazottak

391 Ft

550 Ft

Kötelező étkezők

445 Ft

300 Ft

391 Ft

700 Ft

566 Ft
380 Ft
240 Ft
1.080 Ft
840 Ft

855 Ft
535 Ft
535 Ft
1.700 Ft
1.350 Ft

Óvoda (háromszori)
Tízórai (iskolás gyermek)
Alsós gyermek (1 szendvics)
- innivaló nélkül naponta
- innivalóval
Felsős gyermek (2 szendvics)
- innivaló nélkül naponta
- innivalóval naponta

Vendég ebéd
rendszeres falubeli
alkalmi kívülállók
- felnőtt
- gyerek
- csak vacsora
- háromszori étkezés
- kétszeri étkezés (ebéd, vacsora)
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(ÁFA-val)

