Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2012. (II.15.) Rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A § (2) bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban:
Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletét alkotja:

I. Fejezet
A rendelet célja, hatálya
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az
Önkormányzat meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek
teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
2. §
E rendelet alkalmazásában a Gyvt. 5. §-ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell
alkalmazni.
3. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Magyar Köztársaság területén tartózkodó
magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a
letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által
menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire;
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok
állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is.

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
Magyar Köztársaság 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.

II. Fejezet
Eljárási szabályok
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítása:
- kérelemre, illetve
- hivatalból indul.
(2) A kérelmet az önkormányzati hivatalban kell előterjeszteni. A kérelmet írásban kell
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:
- alapvető személyazonosító adatait;
- állampolgárságát, illetve bevándorolt vagy menekült státuszát;
- belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét, illetve azt a címet, amelyre a támogatás
folyósítását kéri;
- kért támogatási forma megnevezését, indoklását.
- vagyoni helyzetről és jövedelemről nyilatkozatot
(3) Az eljáró szerv az eljárásban mindenkor vizsgálja a kérelmező állampolgárságát,
jogállását, valamint személyes jogát.
(4) Az eljáró szerv az ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőtől családja
vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot, illetve jövedelméről igazolást kér.
(5) A jövedelemszámításnál irányadó időszak - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a
havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig
az egy évet nem haladhatja meg.
(6) A gyermek szülője és más törvényes képviselője, gondozója kötelezhető arra, hogy saját
vagy gyermeke egészségi állapotáról, munkavégzéséről, tanulói, hallgatói jogviszonyáról
nyilatkozzék, azokat igazolja.
(7) Ha az eljáró szerv a kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, kulturális, lakás- vagy
egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tart, az ügyre vonatkozó lényeges
nyilatkozatokat és a megállapításokat jegyzőkönyvben (a továbbiakban: környezettanulmány)
rögzíti.
(8) Az ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet.
(9) Ha a helyi önkormányzat - hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása
alapján, a kérelmező életkörülményeire tekintettel - a (4) bekezdés szerinti
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve
saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási
költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek
meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70%-át, a valós jövedelem az
igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra.

Az ellátások megállapítása
5. §
(1) Az ellátások megállapításáról – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a Képviselőtestület határozattal dönt.
(2) A pénzbeli és természetbeni ellátás jogerős megállapítása esetén – eltérő rendelkezés
hiányában – a kérelem benyújtásától esedékes.

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
6. §
A pénzbeli ellátások - határozat alapján történő - kifizetése az önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Csoportjának feladata, aki további feladatként:
a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet;
b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási feladatok
végrehajtásáról.
A jogosulatlanul felvett támogatás megtérítése
7. §
(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet rendelkezéseinek
megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vevőt pedig kötelezni kell
- a pénzbeli ellátás visszafizetésére,
- természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére,
- személyes gondoskodás nyújtása esetében az intézményi térítési díj összegének
megfizetésére.
(2) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre visszamenőleg lehet
elrendelni.
(3) Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való
tudomásszerzéstől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést
elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.
8. §
(1) A 7. § (1) bekezdés szerinti megtérítést az ellátást megállapító hatáskört gyakorlója rendeli
el.
(2) A megtérítést méltányosságból, környezettanulmány alapján szintén az ellátást
megállapító hatáskört gyakorlója engedheti el, csökkentheti, illetve engedélyezhet
részletfizetést, ha a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése a családban élő gyermek
megélhetését veszélyezteti.
(3) A méltányossági döntés alapja a környezettanulmány.

III. Fejezet
A gyermekek védelmének rendszere
9. §
(1) A gyermekek védelmét a következő pénzbeli és természetbeni ellátások segítik:
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
b) rászorultságtól függő más pénzbeli ellátás.
(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást állapít meg.
(3) A Képviselő-testület döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára.

(4) A (3) bekezdés szerinti természetbeni ellátások különösen:
a) általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása,
b) tandíj támogatás.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke gyermekenként 3.000,-- Ft-tól 6.000,-Ft-ig terjedhet.
IV. Fejezet
A pénzbeli és természetbeni ellátások
10. §
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását az általános szabályokon túlmenően
kezdeményezheti
- a nevelési-oktatási intézmény,
- a gyámhatóság, továbbá
- más családvédelemmel és gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve
természetes személy vagy
- a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet.

Óvodáztatási támogatás
11. §
(1) Az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke
részére természetbeni támogatás nyújtható.
(2) A támogatást akkor kell természetben nyújtani,
- ha a családban él védelembe vett gyermek, és a családgondozó javasolja a
természetbeni támogatás nyújtását,
- ha azt az érintett ügyintéző, illetve jegyző indokoltnak látja (pl.: ha pénzbeli
támogatásnak a gyermek óvodáztatásra történő felhasználása tekintetében kétség
merül fel.
(3) Az első alkalommal biztosított óvodáztatási támogatás természetben történő nyújtásáról a
jegyző a határozatában rendelkezik.
(4) Az önkormányzat jegyzője az első alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási
támogatást a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével biztosítja.
(5) A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő 15 napon belül kell a szülő
rendelkezésére bocsátani.
(6) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatással segíteni kell a gyermek rendszeres
óvodába járását, ezért a természetbeni támogatás formája különösen: utcai ruha, utcai cipő,
váltóruha, tisztasági csomag biztosítása.
Ingyenes tankönyv-ellátás kiegészítése
12. §
(1) A Képviselő-testület – jövedelemre tekintet nélkül – a tanévkezdés megkönnyítése
érdekében, Hort közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás tanulók
részére, a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése céljából ingyenes tankönyvellátást biztosíthat.
(2) Amennyiben a Képviselő-testület a támogatásról dönt, annak fedezetét az éves
költségvetésében biztosítja.

13. §1

V. fejezet
Gyermekjóléti alapellátások
Gyermekjóléti szolgálat
14. §
Az Önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást a Hort és
Csány Települések Szociális Ellátó Intézménye családsegítő szolgálata, valamint a Lőrinci
Kistérségi Társulás által foglalkoztatott családgondozóval biztosítja.
Gyermekek napközbeni ellátása
15. §
(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását – a Gyvt. 41. §-ban foglaltak
figyelembe vételével – a Batthyány József Általános Iskola napközijében és a Benedek Elek
Óvodában biztosítja.
(2) Az ellátások igénybevételéért a Gyvt. térítési díjról szóló rendelkezése, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások térítési díjairól szóló
133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet, valamint az Önkormányzat külön rendelete alapján
kell térítési díjat fizetni.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
16.§
(1) Ezen rendelet 2012. március 01. napján lép hatályba.
Hort, 2012. február 15.

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Záradék:
1. A 21/2013. (XII.11.) Ör. 2014. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépése
napjától kell alkalmazni.
Hort, 2013. december 11.
Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

