Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének
a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelettel és a 13/2014.(XII.3.)önk.rendelettel
módosított
14/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokról
egységes szerkezetben
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet
Eljárási szabályok
1. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítása iránti eljárást
a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre vagy
b) hivatalból
lehet megindítani.
(2) Amennyiben az ellátást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) 18. § (4) bekezdésében
meghatározottak kezdeményezik, az eljárást hivatalból kell megindítani.
(3) Ha a gyermekvédelmi törvény másképpen nem rendelkezik a jövedelemszámításnál
irányadó időszak, valamint az ehhez szükséges nyomtatványok alkalmazásánál,
a
gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
II. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások
1. Óvodáztatási támogatás
2. §.*
III. Fejezet
Rászorultságtól függő egyéb pénzbeli ellátások
3. § .*
2. Gyógyszertámogatás
4. § *
5. § *
.
3. Iskolai évet kezdő gyermekek támogatása
6. § *
7. § *
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IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások
8. § Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái
a) a gyermekjóléti szolgáltatás és
b) a gyermekek napközbeni ellátása.
6. Gyermekjóléti szolgáltatás
9. § A gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását és összehangolását az önkormányzat
a Kistérségi Gondozási Központ, Gyermekjóléti Szolgálata, Hévízgyörk, Kossuth L.u. 22.
intézménnyel biztosítja.
10. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételét nem kell kérelmezni, az ellátás
érdekében az intézményt személyesen kell felkeresni.
(2) A 14. §-ban meghatározott intézmény vezetője saját hatáskörében – külön eljárás
nélkül – biztosítja a családgondozási ellátást.
11. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét, ha az ellátás
a) önkéntes, akkor az intézményvezető intézkedése alapozza meg,
b) nem önkéntes, akkor a gyámhatóság határozata alapozza meg.
(2) Az ellátás megszűnik
a) ha az önkéntes igénybe vevő az ellátásra nem tart igényt, vagy
b) a nem önkéntes igénybevétel esetén, annak okának megszűnésével, és az ellátás
igénybevételének kötelezőségét megszüntető határozattal.
(3) Az ellátás igénybevétele térítési díjmentes.
7. Gyermekek napközbeni ellátása
Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a 2011. évi CXC.tv. a nemzeti
köznevelésről szóló tv. Rendelkezéseit kell alkalmazni.
V. Térítési díj kedvezmények
12. § (1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított
ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések intézményi térítési
díjának mértékét az erről szóló helyi rendelet tartalmazza.
(3) A helyi rendelet által megállapított intézményi térítési díj alapján a személyi térítési
díjat az élelmezésvezetô állapítja meg, s errôl az ellátás megkezdésekor, de legkésôbb az
ellátás igénybevételétôl számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.
(4)* A Jegyző egyéni rászorultság alapján, az intézményvezetô által megállapított személyi
térítési díjat legfeljebb 50%-kal csökkentheti, ha térítési díj fizetésére kötelezett családjában
az egy fôre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, és a teljes összegû személyi térítési díj megfizetése a család
létfenntartását veszélyeztetné.
(5) * A Jegyző a személyi térítési díj megfizetése elôl mentesítheti a kötelezettet (elengedheti
a díjat), amennyiben a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére védelembe vételi
eljárás során kötelezték a szülôt vagy más törvényes képviselôt, s a (4) bekezdésben foglalt
feltételek fennállnak.
(6) * A Jegyző méltányosságból, egyedi elbírálás alapján a téritési dijat elengedi, ha a
családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 170 %-át nem
haladja meg, és a térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné.
*Módosította a 2/2015.(II.11.)önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

2

(7) A (4),(5),(6) bekezdésben foglalt esetben a jövedelem számításánál irányadó idôszak a
a gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
(8)* A (4), (5), (6) bekezdésekben foglalt kedvezményeket a Jegyző 1 évre állapítja meg.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
14. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokról szóló 3/2003.
(I.21.) számú A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet.
Hévízgyörk, 2013. december 4.

Tóth Tibor sk.
Polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hévízgyörk, 2013. december 18.
Lukesné Csábi Ágnes
jegyző
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