
Petőfibánya Községi Önkormányzat 
6/2011. (II.16.) rendelete

a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) 
a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a 
továbbiakban:  Gyvt.)  18.  §-ában foglalt  felhatalmazás  alapján a gyermekvédelmi  pénzbeli  és 
természetbeni ellátások szabályozásáról a következő rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1. § 

A  rendelet  hatálya  Petőfibánya  község  közigazgatási  területén  lakóhellyel  (ennek  hiányában 
tartózkodási  hellyel)  rendelkező  magyar  állampolgárságú,  valamint  a  Gyvt.  4.  §-ában 
meghatározott gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire terjed ki.

2. § 

Jelen  rendeletben  szabályozott  gyermekvédelmi  feladatokat  a  Képviselő-testület,  átruházott 
hatáskörében eljárva a polgármester és saját hatáskörükben a gyermekintézmények vezetői látják 
el.

a) A Képviselő-testület dönt a 
- gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

b) A polgármester dönt:
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról

  
    c) A gyermekintézmények vezetői döntenek:

- a gyermekek napközbeni ellátása igénybevételének lehetőségéről.
- a Gyvt. 148.§-ának (5)-(6) bekezdése szerint a gyermekétkeztetések normatív

kedvezményeiről
  
  d.) A jegyző dönt:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekre való jogosultságról
- az óvodáztatási támogatásról

II. Pénzbeli ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

3. § 



A jegyző a Gyvt.19-20/A.§-ában foglaltak szerint állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultságot.

Óvodáztatási támogatás

4. §  

A jegyző az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a Gyvt. 20/C. §-ában és 160/A. §-ában 
foglaltak szerint állapítja meg,

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5. §

(1) A polgármester átruházott hatáskörében a Gyvt. 21. §-ában foglaltak alapján a gyermeket 
legfeljebb 5000 forint összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti, ha 
a  gyermeket  gondozó  család  időszakosan  létfenntartási  gondokkal  küzd,  vagy 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) A rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  iránti  kérelmet  a  szülő  vagy  más  törvényes 
képviselő a polgármesteri hivatalnál terjeszti elő az indokok feltűntetésével.

(3) A szociális rászorultság vizsgálata a család egy főre jutó jövedelmének igazoltatásával és 
környezettanulmány készítésével történik.

(4) A gyermek részére megállapított  átmeneti  segély célirányos felhasználásában indokolt 
esetben  a  védőnő,  a  gyermekintézmények  gyermek  és  ifjúságvédelmi  felelősei  és  a 
családgondozó is közreműködhetnek.

(5) A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  a  szülő  kérelmére  vagy  a  nevelési-oktatási 
intézmény,  a  gyámhatóság,  a  védőnő,  a  gyermekjóléti  szolgálat  családgondozójának 
javaslata alapján természetbeni ellátásként is megállapítható a gyermekek étkezési térítési 
díjára, ruházatára, a gyermek tankönyv- és tanszerellátásának támogatására.

III. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

6. § 

(1) Az önkormányzat gyermekvédelmi alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodásról:

• gyermekjóléti szolgáltatás
• gyermekek napközbeni ellátása keretében gondoskodik.
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Gyermekjóléti szolgáltatás

7. § 

(1) Az önkormányzat gyermekjóléti alapellátás keretében szervezési, szolgáltatási, gondozási 
feladatkörben gyermekjóléti szolgálatot működtet.

      (2)  A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége körében a Gyvt. 39. §-ban foglaltakon túl
a) folyamatosan  figyelemmel  kíséri  a  településen  élő  gyermekek  szociális  helyzetét, 

veszélyeztetettségét,
b) meghallgatja  a  gyermek  panaszát,  és  annak  orvoslása  érdekében  megteszi  a 

szükséges intézkedést,
c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét,
d) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
e) felkérésre környezettanulmányt készít,
f) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
g) a  területi  gyermekvédelmi  szakszolgálat  felkérésének  megfelelően  vizsgálja  és 

feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,

      (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

      (4) A gyermekjóléti szolgálat ellátása önálló családgondozó alkalmazásával történik.

Gyermekek napközbeni ellátása

8. § 

(1) A gyermekek napközbeni ellátása érdekében az önkormányzat által fenntartott óvodai, 
általános  iskolai  napközi  otthoni  ellátást  a  Gyvt.  41.  §  (2)  a.)  b.)  c.)  pontjában 
meghatározott gyermekek számára kell biztosítani.

(2) Az intézményekbe történő felvételről, az ellátás megszűnéséről a vonatkozó jogszabályok 
figyelembe vételével az intézményvezetők döntenek.

(3)  A  gyermekek  napközbeni  ellátása  kertében  igénybe  vett  étkezésért  térítési  díjat  kell 
fizetni.

(4)  A  Képviselő-testület  által  minden  év  április  1-jétől  megállapított  gyermekétkeztetési 
intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 
összege, 2011. évben 288,- Ft+Áfa..

(5) Az óvodások napi háromszori étkezési díja: 288,- Ft+ÁFA
 

Az iskolai gyermekétkeztetésben
- a napi egyszeri étkezési (menza) díj: 248,- Ft+ÁFA
- a napi kétszeri étkezés díja: 312,- Ft+ÁFA
- a napi háromszori étkezés díja: 352,- Ft+ÁFA
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(6) A személyi térítési díjat a Gyvt.148. §-a szerinti kedvezmények figyelembevételével az 
intézményvezetők állapítják meg.

Záró rendelkezések

9. § 

(1) Jelen rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba.

(2) A  gyermekvédelmi  kedvezmények  és  támogatás  megállapításának  eljárása  a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 
szóló 10/2009.(IV.09.) önkormányzati  rendelet,  illetve a módosítására alkotott  1/2010.
(II.11.) önkormányzati rendelet.

K.m.f.

Juhászné Barkóczy Éva sk. Dr. Gyirán Viktor sk.
              Polgármester                Jegyző

Záradék:
A rendeletet 2011. 02. 16. napján kihirdettem.
Dr. Gyirán Viktor
jegyző
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