Adásztevel község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2004. (IX.17.) rendelete
A gyermekvédelem helyi szintű szabályozásáról
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2005.(X.28.), a 11/2005.(X.28.) és a
7/2006.(VI.26.) rendeletekkel

BEVEZETÉS
Adásztevel község Önkormányzati Képviselő-testülete A gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. §. (1)-(2) bekezdésében, 29. §. (1) - (2) bekezdésében,
131. §. (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a
gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által
biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
I. Cím
A rendelet célja
1. §. A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási
formák alkalmazásához - a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit figyelembe véve, törvényben
elismert jogaik biztosításával - a helyi sajátosságok figyelembevételével a feltételrendszert és
eljárási szabályokat megállapítsa.
II.Cím
A rendelet hatálya
2. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Adásztevel község
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
a) magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a
letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által
menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint
jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes
hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

3. §.1 (1) A gyermekek védelmét
a) az önkormányzat jegyzője által a Gyvt.-ben meghatározott szabályok szerint megállapított
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vagy kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
megállapításával,
b) az önkormányzat által a Gyvt.-ben és e rendeletben meghatározott szabályok szerint
megállapított pénzbeli, természetbeni ellátások megállapításával,
c) illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal kell biztosítani.
(2) Adásztevel Község Önkormányzata rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában
pénzbeli és természetbeni ellátást nyújt, és az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
− gyermekjóléti szolgáltatás,
− gyermekek átmeneti gondozása,
− gyermekek napközbeni ellátását biztosító, a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény
hatálya alá tartozó óvodát és iskolai napközit tart fenn.
III.Cím
Eljárási rendelkezések
4. §.2 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból indul
az Önkormányzat Hivatalában.
(2) Az eljárás során a családi jövedelmszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen
mérhető jövedelmek esetében az eljárás megindítását megelőző három hónap havi átlaga, egyéb
jövedelmek esetében az eljárás megindítását megelőző egy év átlaga.
(3) Az eljárás során környezettanulmányt kell készíteni, kivéve, ha egy évnél nem régebben
készült, az adott ügy elbírálásánál felhasználható környezettanulmány rendelkezésre áll.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formája lehet készpénz, vásárlási utalvány vagy
ellátás, szolgáltatás térítési díjának átvállalása.
(5) Ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a képviselő-testület ellátás vagy szolgáltatás
térítési díjának átvállalása címén biztosítja, az kifizethető, vagy utalható – a megállapító döntése
szerint – az ellátást biztosító vagy szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet részére is.
5. §.3
6. §.4
7. §5
8. §. (1)67
(2) A polgármester határozata ellen a döntést sérelmesnek tartó fél a kézhezvételt követő 15 napon
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belül Adásztevel község Önkormányzatához fellebbezhet, amely fellebbezést az önkormányzat
nagygyimóti hivatalába nyújthat be, illetékmentes eljárásban.
(3)1
(4) A fellebbezés előkészítése a hivatal kijelölt köztisztviselőjének feladata.
II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
I.Cím
2

9. §.3
10. §.4
11. §.5
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
12. §.(1)6 A képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, (a
továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) A gyermeket gondozó család akkor tekinthetó időszakosan létfenntartási gondokkal
küzdőnek, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 180 %-át.
(3)Létfenntartási gondnak kell tekinteni azt a helyzetet, ha a család a bevételeiből fedezett fizetési
kötelezettségeinek teljesítése esetén nem tudja fedezni azokat a szükségleteit, amelyek a
társadalom tagjai által elfogadottak, és amely szükségletek kielégítésének elmaradása hosszú
távon a hátrányos helyzet újrateremtődéséhez, társadalmi kerekesztődéshez, a hajléktalansághoz
vezethet. Létfenntartási gond különösen: a megfelelő élelmezés hiánya, a lakhatás elvesztésének
veszélye, közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye, a megfelelő ruházkodás hiánya, ha a
család anyagi eszközei nem elegendőek a szükséges tanszer, tankönyv, gyógyító ellátás
megvásárlására.
(4) A rendkívüli támogatás összege egyszeri alkalommal a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 200%-áig terjedhet.
(5) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti,
jövedelemigazolástól, illetve egyéb igazolásoktól függetlenül is nyújtható rendkívüli támogatás.
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III. fejezet
Természetbeni ellátások
I Cím
13. §. (1)1 A Képviselő-testület döntése értelmében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
(2) Természetbeni ellátás különösen
- a gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása,
- élelmiszerutalvány biztosítása.
(3)2 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a
döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz.
(4)3 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni
ellátás formájában, ha
- a kérelem természetbeni támogatásra irányul,
- a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának támogatására irányul vagy
- az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő a pénzbeli támogatást
nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.
(5)4 Bölcsődei, óvodai, kollégiumi térítési díj, menza, napközis térítési díj átvállalása címén
rendkívüli támogatást megállapítani a fizetendő személyi térítési díj 100 %-áig az adott tanévre
lehet.
IV. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
I.Cím
Gyermekjóléti alapellátások
14. §. (1) A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a
gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
(2)5 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat – gyermekjóléti
alapellátásokat – az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló törvény, a társulásokról
szóló törvények vonatkozó szakaszai alapján létrejött társulásban való részvétellel és saját
közoktatási intézmény fenntartásával biztosítja.

1
2
3
4
5

Szövegét módosította a 7/2006.(VI.26.) 7.§-a, hatályos 2006. június 26-tól
Szövegét módosította a 7/2006.(VI.26.) 7.§-a, hatályos 2006. június 26-tól
Szövegét módosította a 7/2006.(VI.26.) 7.§-a, hatályos 2006. június 26-tól
Beiktatta a 7/2006.(VI.26.) 4.§-a, hatályos 2006. június 26-tól
Módosította a 7/2006.(VI.26.) 5.§-a, hatályos 2006. június 26-tól

(3)1 Az önkormányzat kötelező jelleggel a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása
c) gyermekek átmeneti gondozása.
(4)2 A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik.
Amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gyvt.
vonatkozó szakaszai értelmében az ellátás igénybevételét kötelezően el kell rendelni.
(5)3A személyes gondoskodások közül a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek átmeneti
gondozása igénybe vétele iránti kérelmet az önkormányzat hivatalába vagy a gyermekjóléti
szolgálathoz, illetve a közoktatási intézmény által biztosított ellátás igénybe vétele iránti kérelmet
a közoktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
Gyermekjóléti szolgáltatás
15. §. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39. §. (2) bek-e határozza meg. A gyermekjóléti
szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekjóléti szolgálat
16. §.(1) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat
végez. Tevékenységét a Gyvt. 39-40. §-a határozza meg.
(2)4A gyermekjóléti szolgálatot, a Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Szövetségének Belső
Ellenőrzési és Intézményi Társulásának Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatát – 8500 Pápa,
Csáky László u. 12. - a társulásban részt vevő önkormányzatok működtetik.
Gyermekek napközbeni ellátása
17. §. (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi az
önkormányzat azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük,
betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban azoknak kell biztosítani
a) akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van
szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy
több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben,
gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

1
2
3
4

Módosította a 7/2006.(VI.26.) 5.§-a, hatályos 2006. június 26-tól
Módosította a 7/2006.(VI.26.) 5.§-a, hatályos 2006. június 26-tól
Beiktatta a 7/2006.(VI.26.) 5.§-a, hatályos 2006. június 26-tól
Beiktatta a 7/2006.(VI.26.) 6.§-a, hatályos 2006. június 26-tól

(3)A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formája az Általános Iskola és Óvoda 8561
Adásztevel, Árpád u.95.
(4) Az intézményi ellátás igénybevételére a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi
LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díját a Képviselő-testület külön rendeletben
állapítja meg.

Gyermekek átmeneti gondozása
18. §. (1) A gyermekek átmeneti gondozás keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról,
neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban teljes körű ellátásáról ) kell gondoskodni.
(2) A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes
képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy beleegyezésével - ideiglenes jelleggel,
teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája,
indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja
megoldani.
(3) A gyermek átmeneti gondozásának megkezdéséről a szülőjének lakóhelye - ennek hiányában
tartózkodási helye - szerinti gyermekjóléti szolgálatot kell értesíteni.
(4) A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő
hónapig tart.

IV.Fejezet
Záró rendelkezések
19. §. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. tv., továbbá a 149/1997. (IX.
10.) Kormányrendeletben foglaltakat, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról
szóló 133/1997. (VII. 9.) Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a A gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 5/1998.(IV.20.) rendelet, valamint a módosításáról rendelkező 3/1999.(II.22.) és az
5/2002.(V.29.) rendeletek.
(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Adásztevel, 2004. szeptember 16.

Fodor Béla
polgármester

Pappné Szóka Lilla
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Adásztevel, 2004.szeptember 17.
Pappné Szóka Lilla
körjegyző

