Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
4/1998.(IV. 22.) sz. rendelete
a GYERMEKVÉDELMI SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
ELLÁTÁSOKRÓL
/a 4/2000. (II. 15.), a 8/2003. (VI. 25.), valamint a 6/2006. (II. 14.) sz. rendeletmódosításokkal
egységes szerkezetben/

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv-ben (továbbiakban Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az alábbi
rendeletet alkotja.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

1. §. E rendelet célja, hogy a gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzat a gyermekek
mindenek felett álló érdekét figyelembe véve meghatározza azokat az ellátási formákat,
melyek a gyermek családban történő nevelkedését segíteni tudják.

2. §. /1/ E rendelet hatálya kiterjed Pilisszentkereszt községben lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre és fiatal felnőttekre, valamint szüleikre.
/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. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon – Pilisszentkereszt
községben – tartózkodó gyermekeire is.

3. § A személyes gondoskodás formái:
a) pénzbeli ellátások,
b) gyermekjóléti szolgáltatás,
c) gyermekek napközbeni ellátása.

4. § A pénzbeli ellátás formája: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

5. § A képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a Szociális és Családvédelmi Bizottságra ruházza.

6-10. §

III. fejezet

ELLÁTÁSI FORMÁK

Pénzbeli ellátások

11-15. §

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

16. § /1/Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti
(továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a család egy főre eső havi jövedelme a nyugdíjminimum másfélszeresét nem éri el.
/2/ Súlyos, méltánylást igénylő esetben az /1/ bekezdésben meghatározott jövedelem
maximumtól el lehet tekinteni.

17. § A rendkívüli támogatás lehet időszakos és egyszeri alkalomra szóló.

18. § /1/ A gyermekintézmények étkezési térítési díjához hozzájárulás adható.
/2/ A térítési díjhoz való hozzájárulást időszakos rendkívüli támogatás formájában kell
megállapítani.
/3/

19. § /1/ Az egyszeri rendkívüli támogatás évente 3 alkalommal adható és alkalmanként a
nyugdíjminimum 50 %-át nem haladhatja meg.
/2/ A rendkívüli támogatás felhasználásának célját a határozatban meg kell jelölni.
/3/ A rendkívüli támogatás összegének felvételére a törvényes képviselő jogosult. Az önkormányzat a támogatás felvételére más személyt (kk. gondozóját, pártfogóját, nevelési-, oktatási intézmény gyermekvédelmi felelősét, stb.) is feljogosíthat.
/4/ A támogatás felvételére jogosult személy kötelezhető arra, hogy a határozatban megadott határidőn belül a pénz felhasználásáról számoljon el.
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19/A. § /1/ A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a
pilisszentkereszti polgármesteri hivatalnál vagy a családsegítőnél terjesztheti elő
az önkormányzat által biztosított kérelem nyomtatványon.
/2/ A támogatást kérő és családja jövedelemnyilatkozatát (e rendelet melléklete), valamint a 3 hónap nettó jövedelemről szóló igazolást a kérelemhez mellékelni kell.

Gyermekjóléti szolgáltatás

20. § /1/ Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását gyermekjóléti
szolgálat útján illetve családsegítő alkalmazásával biztosítja.
/2/ A gyermekjóléti szolgálat társulás útján működik, melynek központja Pomáz város.

21. § /1/ A családsegítő szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
/2/ A családsegítő feladatai különösen:
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét;
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést;
- elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét;
- szervezi a helyettes szülői hálózatot;
- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását
- felkérésre környezettanulmányt készít;
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését;
- a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.
/3/ A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

22. § Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását nappali gondozás keretében, munkanapokon nyitva tartó óvodában és iskolai napköziotthonban látja el.

23. § Ellátásban kell részesíteni azt a 3-14 éves (kivételesen 16 éves korig) gyermeket:
a) akinek a szülei munkavégzésük vagy betegségük miatt napközbeni ellátását nem
tudják biztosítani;
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 ellátásáról nem tud gondoskodni.
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24 § /1/ A napközbeni ellátás – a gyermekétkeztetés kivételével – ingyenes.
/2/ A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a Gyvt. 148. § /3-5/ bekezdése alapján
kell meghatározni.

25. § A térítési díjhoz – egyéni rászorultság alapján – a 18. § /1/ bekezdésében meghatározott
hozzájárulás adható.

IV. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

27. §

28. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat által nyújtható szociális gondoskodásokról szóló 6/1997. (IV. 28.) sz. rendeletének 3. § /1/ bekezdés
a) pontjából a „- beiskolázási segélyt, - rendszeres nevelési segélyt” szövegrész,
3. § /1/ bekezdés c) pontja, 6. § a), hc), hd) pontja, 8. § a) pontja, 52. § /2/ bekezdéséből
a „- beiskolázási támogatás” szövegrész, 52. § /3/ bekezdés, 56. §-a, 56. §-át megelőző
„Beiskolázási támogatás” alcíme, 57-59. §-a, 60. §-át megelőző „Rendszeres nevelési
segély” alcíme, 61-63. §-a, 72. §-a, 72. §-át megelőző „Gyermekek napközbeni ellátása”
alcíme, valamint 73-75. §-a.

Sebesiné Szlávik Klára sk
jegyző

Havelka József sk
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. március 9.

A kiadmány hiteléül

Pilisszentkereszt, 2006. március 9.

Sebesiné Szlávik Klára
jegyző
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Melléklet az önkormányzat 6/2006. (II. 14) sz. rendeletéhez

NYILATKOZAT

A) Személyi adatok
1. A támogatást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:
……………………………………………………………………………………….
3. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő,
az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Házastársa, élettársa
Egyéb rokon (akinek eltartásáról
gondoskodik)
Gyermekei*

* A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.
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2.
B) Jövedelmi adatok
Forintban
A jövedelmek típusai

Kérelmező A kérelmezővel közös A kérelmezővel közös háztartásban élő Összesen
jövedelme háztartásban élő házas- egyéb rokon jövedelme
társ (élettárs) jövedelme

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás (a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 4. § /1/ bek. i.) pontja)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések
stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg
összege
11.

Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék
összege

12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes nettó jövedelme [9(10+11+12)]
14. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: .........................……………………….

...........................................................
a támogatást kérő aláírása
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