Maglóca Község Képviselő-testületének 7/2009.(VIII.12.) rendelete
egyes gyermekvédelmi ellátásokról
Maglóca Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) - (2) bekezdésében, 20/C. §
(4) bekezdésében, 29. § (1) - (2) bekezdésében, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat által nyújtható egyes gyermekvédelmi ellátásokról,
illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a
következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Maglóca Község közigazgatási területén tartózkodó, a Gyvt. 4. §.
-ában meghatározott személyekre.
Pénzbeli és természetbeni ellátások
1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2. §
(1) A Gyvt. 21. §-ában foglalt feltételek alapján nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás összege alkalmanként és gyermekenként legalább 2.000,- Ft.
(2) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti,
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő
nyilatkozata alapján is nyújtható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett.
3. §
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is
nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni
ellátás formájában, ha
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul,
b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására
irányul, vagy
c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a
pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja, és így a
rendeltetésszerű felhasználás jobban biztosítható.
(3) Amennyiben a támogatás összege nem fedezi a természetbeni ellátásért fizetendő díjat, a
különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie. Ha a megállapított támogatás összege
nagyobb, mint a fizetendő díj, a különbözet pénzben kerül kifizetésre. Ugyanígy kell
eljárni akkor is, ha természetbeni támogatást valamilyen okból nem lehet biztosítani (pl.
az étkeztetést biztosító gyermekintézmény zárva tartása, betegség stb.).
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2. Óvodáztatási támogatás
4. §
A Képviselő-testület a Gyvt. 21/C. § (4) bekezdése alapján az első alkalommal folyósításra
kerülő óvodáztatási támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatást
nyújt.
3. Iskolakezdési támogatás
5. §
(1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében
a) általános iskolai,
b) középiskolai nappali tagozatos
tanulmányokat folytató tanulók részére iskolakezdési támogatást biztosít, ha a tanuló
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének négyszeresét. Jövedelemigazolásként a szülő, gondozó személyes
nyilatkozata elfogadott, a kereseti igazolás mellőzhető.
(2) Az általános iskolai tanulók esetén az önkormányzat az iskolakezdési támogatásként
megvásárolja a tankönyveket a támogatott tanulók részére.
(3) A középiskolai tanulmányokat folytató tanulók iskolakezdési támogatásának összege
támogatott tanulónként 8.000,- Ft.
A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
6. §
(1) Az iskolakezdési támogatás megállapítására vonatkozó hatáskört a Képviselő-testület a
Polgármesterre ruházza át.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához írásbeli
kérelmet kell benyújtani az indokok megjelölésével. A kérelemhez csatolni kell a család
jövedelméről szóló nyilatkozatot.
(3) Az iskolakezdési támogatásra való jogosultság elbírálásához csatolni kell a család
jövedelméről szóló nyilatkozatot, valamint – 16. életévét betöltött tanuló esetén –
iskolalátogatási igazolást.
(4) A jövedelem-számításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető
jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél pedig a
kérelem benyújtását megelőző 12 hónap.
(5) A benyújtott kérelmek valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével
vizsgálható.
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésének időpontjáról és módjáról az azt
megállapító határozatban kell rendelkezni.
(7) Az ellátásra való jogosultság megállapításáról egyszerűsített határozat hozható, ha a
hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
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Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
1. Gyermekjóléti szolgáltatás
7. §
(1) Az önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a
Kóny székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Intézményi Társulás
útján biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(3) A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni a bősárkányi polgármesteri hivatalban,
közvetlenül a családgondozónál lehet.
2. Gyermekek napközbeni ellátása
8. §
A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat a Bősárkány székhelyű iskolai
feladatokat ellátó intézményi társulás, valamint a Bősárkány székhelyű Óvodai feladatokat
ellátó intézményi társulás keretében a napközi otthonos óvoda és az általános iskolai napközi
útján biztosítja.
3. Térítési díj
9. §
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A fizetendő intézményi térítési díjak mértékét a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja
meg.
Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Maglóca Község Képviselőtestületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
3/2007.(IV.12.) rendelete.

Tóth Ferenc
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző
Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon
megtörtént.
Maglóca, 2009. augusztus 12.
dr. Molnár Erika
jegyző

