A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT
8/2008. (IV.1.) rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról
Heréd Község Önkormányzata „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló,
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban:Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében,
21. § (1) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a törvényben foglalt önkormányzati ellátásokkal, intézkedésekkel
segítséget nyújtson a gyermekek törvényben biztosított jogainak érvényesítéséhez,
gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről,
segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az általános és a Gyvt. 125 § (1) bekezdésében foglalt
különös illetékességi szabályok szerint Heréd község közigazgatási területére.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a Gyvt-ben és a Gyer-ben foglalt eltérésekkel.
(4) A gyermekjóléti feladatokról és az egyéb helyi gyermekvédelmi feladatokra vonatkozóan
évente átfogó értékelést készül, melyet május 31-ig a képviselő-testület elé kell
terjeszteni.
2. §
A törvényben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat a következő
ellátásokat nyújtja:
I. fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a./ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
b./ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Az önkormányzat a következő gyermekjóléti típusú alapellátásokat biztosítja a településen
lakóhellyel rendelkező gyermekek részére:
a/ gyermekjóléti szolgáltatás
b/ gyermekek napközbeni ellátása
- óvodai ellátás
- iskolai napközi otthoni ellátás keretében.

3. §
Hatásköri szabályok
(1) A települési önkormányzat körjegyzője megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
(2) A Képviselő-testület a Gyvt.-ben előírt feladatai ellátásának biztosítására saját
hatáskörben az alábbi ügyekben dönt:
a) Elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmeket.
b) A természetben nyújtandó támogatás elbírálása, a támogatás formájának, mértékének
meghatározása.
II. fejezet
Az egyes ellátási formák szabályai
Pénzbeli ellátások
4. §
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(1) A települési önkormányzat körjegyzője a Gyvt. 19.-20/A.§-aiban szabályozottak szerint 1
év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultságát,
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg az öregségi nyugdíj Gyvt. 19. § (2) bekezdésében szabályozott összegét,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem
haladja meg külön-külön, vagy együttesen számítva a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében
meghatározott mértéket.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő,
vagy más törvényes képviselő , illetve a nagykorú jogosult az önkormányzat
körjegyzőségi hivatalánál terjeszti elő. A kérelemhez mellékelni kell a család a kérelem
benyújtását megelőző 3 egymást követő hónapjában keletkezett jövedelméről szóló
igazolást, valamint az 1. sz. mellékletben foglalt vagyon-nyilatkozatot.
(3) A települési önkormányzat körjegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában
a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összegű pénzbeli támogatást
folyósít.
(4) A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy
más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell
előterjeszteni.

5. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) A Gyvt. 21. §.-ában szabályozottak szerint Képviselő-testület támogatásban részesíti azt a
gyermeket, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe (pl: súlyos betegség, haláleset)
került.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege:
- egy évben gyermekenként maximum 10.000,- Ft, alkalmanként gyermekenként
minimum 2000 ,-Ft.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének meghatározásánál az igény
elbírálása során figyelembe kell venni a család részére a szociális törvény alapján
folyósított ellátásokat.
(4) A támogatás iránti kérelmet a Képviselő-testülethez lehet benyújtani. A kérelemhez
mellékelni szükséges a család jövedelem-nyilatkozatát.
(5) A támogatás természetben is nyújtható, különösen tanszer és tanévkezdési támogatásként,
valamint élelmiszerutalvány formájában, - a kérelem elbírálására jogosult képviselőtestület döntésétől függően.
III. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
6.§
Gyermekjóléti szolgáltatás
(1) Heréd Község Önkormányzata a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti
alapellátás keretében végzett gyermekjóléti szolgálat ellátását társulás keretében
biztosítja a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény (Lőrinci) útján, hetente egy,
szerdai napokon a Heréd Vörösmarty tér 1. sz. alatti családgondozói irodában.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vételére a Gyvt. 39-40 §-aiban foglaltak az
irányadók. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a törvény, illetve a törvényhez
kapcsolódó végrehajtási rendeletek a hatáskörébe utalnak.
(3) A gyermekjóléti szolgálat köteles együttműködni a Gyvt. 17. §. (1) bekezdésében
felsorolt szervekkel, intézményekkel.
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatellátásáról készült értékelés része az 1. § (3) bekezdése
szerinti évenkénti átfogó értékelésnek.
7.§
(1) Gyermekek napközbeni
működtetett
a./ napközi otthonos óvoda

ellátása

intézményfenntartó

társulások

keretében

b/ iskolai napközi keretében történik.
(2) A Gyvt. 148. §-a szerint az étkeztetésért megállapítható térítési díjakat külön
önkormányzati rendelet szabályozza.
8.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2008. május 1-től lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti „A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról” szóló 10/2004. (II.24.) számú rendelet, valamint az azt
módosító 9/2005.(X.12.), a 8/2006.(VI.6.), valamint a 21/2006. (XII.19.) rendeletek.
k.m.f.
Kómár József sk.
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea sk.
körjegyző

1. sz. melléklet
VAGYONNYILATKOZAT
A/ Személyi adatok
1. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást igénylő neve (leánykori név is)
…………………………………………………………………………………….
2. Anyja neve:………………………………………………………………………………….
3. Születési helye, ideje:………………………………………………………………………..
4. Lakóhelyének címe:…………………………………………………………………………
B/ Vagyoni adatok
I.
Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelep-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)
címe………………………..város/község…………………………út………..hsz.
alapterülete:……………..m2, tulajdoni hányad ……….., a szerzés ideje………………év.
Becsült forgalmi érték……………….Ft. Egy főru jutó forgalmi érték ………………..Ft.
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)
címe:…………………………város/község……………………utca…….hsz.
alapterület:………m2, tulajdoni hányad …………, a szerzés ideje:……….év. Becsült
forgalmi érték:………..………Ft, Egy főre jutó forgalmi érték:…………….Ft.
3. Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész) tulajdon (vagy állandó használat)
megnevezése (zártkert, építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs
stb.):……………………címe………………….város/község
……………………utca….hsz.
alapterülete:…………….m2,
tulajdoni
hányad
………….., a szerzés ideje:…………..év. Becsült forgalmi érték:………………Ft. Egy
főre jutó forgalmi érték:………………….Ft
4. Termőföldtulajdon(vagy állandó használat) megnevezése:…………………...
Címe
……………….város/község
………………..utca………hsz.
alapterülete
………………m2, tulajdoni hányad ……………, a szerzés ideje év. Becsült forgalmi
érték……………..Ft, egy főre jutó forgalmi érték:…………Ft.
II.
Egyéb vagyontárgyak
5.Gépjármű:
a) Személygépkocsi:………………..tipus:…………….rendszám: …………….a szerzés
ideje:……………….becsült forgalmi érték:…………….Ft. Egy főre jutó forgalmi
érték………………Ft
b) Tehergépjármű,
autóbusz,
gépi
meghajtású
termelőés
munkaeszköz:……………..tipus……………….rendszám……………….,
a
szerzés
ideje:……………év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot
kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:………………..Ft, az egy főre jutó forgalmi
érték:………………Ft.
III.
Összes vagyontárgy:
6.A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1+2+3+4+5) …………………Ft. Egy
főre jutó forgalmi érték:…………………..Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
H e r é d, ………év……………….hó……nap
……………………………………………….

