
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2006. (111.31.) rendelete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Demjén Község Önkormányzata a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (GyTv) I 57.~ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelembe véve a GyTv végrehajtási rendeleteit is, az alábbi rendeletet alkotja

I.
Általános rendelkezések

I .~ (1) A rendelet célja, hogy a Gyvt-ben és e rendeletben foglalt önkormányzati ellátásokkal,
intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez. Illetve gondoskodjon a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról,
valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről?

(2) A Rendelet hatálya Demjén község közigazgatási területére terjed ki.

2. ~ A Gytv-ben meghatározott ellátási formák közül az Önkormányzat a következőket
nyújtja:

I. pénzbeli ellátások
a, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
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2. természetbeni ellátások
a, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b, általános és középiskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásnak támogatása,
c, gyermekintézmények étkezési térítési díjához hozzájárulá,s illetve annak
átvállalása,
d, általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tandíjának támogatása,
e. egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj átvállalása,
f, egyéb ellátások (p1. kollégiumi ellátás, élelmiszer -utalvány stb.) biztosítása

3. személyes Eondoskodást nyújtó ellátások
a, gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti Szolgálat3

II.
Hatásköri szabályok

3.~ Az átruházott Gytv-ben meghatározott — feladata-és hatásköröket a képviselő-testület
szervezeti és muködési szabályzatának 5. sz. melléklete, valamint e rendelet tartalmazza. A
Képviselo-testület a Gytv-ben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos hatásköri
szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:

(I) a Képviselő-testület
a, éves költségvetési rendeletében állapítja meg az egyes gyermekjóléti feladatok

ellátásával kapcsolatos költségvetési előirányzatokat;

modositotta a 18 2012. (XL 29.) önkormányzati rendelet
2 hatályon kiiül helyezte a 13!2013.(XILI&) önkormányzati rendelet 6.~-a, hatályos 2014.01.01181
l módosította a 18 2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet
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b, gyakorolja a fenntartói irányítási jogkört a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban;
c, évente értékeli a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat ellátását.
d, javaslatokat dolgoz ki a gyermekjóléti szolgáltatások és a gyermekvédelmi

feladatok ellátási színvonalának emelésére,
e, folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekjóléti szolgálat működését.

(2) a polgármester hatáskörébe tartozik
a,4
b, a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésének elrendelése,
c, a természetben nyújtandó támogatás megítélése, a támogatás formájának,

mértékének meghatározása,
d, a személyes gondoskodás igénybevétele iránti kérelmek elbírálása.

(3) a jegyző hatáskörébe tartozik
a, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása
b, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása

III.
Az egyes ellátásokra vonatkozó szabályok

A. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

4. ~ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására és megszüntetésére a Gyvt.
19.* - 20.* és a gyárnhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149 1997. (IX.lO.) Korm. rendelet 65.* - 67.~ szabályait kell alkalmazni.5

B,6
5. *

C. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

6.* A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására és megszüntetésére a GyvI. 20/B.* és a
gyánihatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149 1997. (IX.l0.)
Korm. rendelet 68 A.* - 68 C.* szabályait kell alkalmazni8.

D. Természetben nyújtott ellátások

7. * (1) A polgármester természetben nyújtott ellátást állapít meg kérelemre azon
gyermekeket gondozó családok számára. ahol a családban az egy főre eső havi jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a családban
történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekeivel ellentétben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet
vizsgálata során az egy f6re jutó vagyon értéke nem haladja meg a Gytv 19.* (7)
bekezdésében meghatározott értéket.

(2) Az ellátás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XIJ.1&) önkormányzati rendelet ó.’~-a, hatályos 2014.01.01-tő!
módosította a 18/2012. (XL 29.) önkormányzati rendelet

6 hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XJ1. 1&) önkormányzati rendelet 64-a, hatályos 2014.01.01-tő!

hatályon kívül helyezte a 13/2013.(X1L18) önkormányzati rendelet 64-a, hatályos 2014.01.01-tő’
Módosította a 18/2012. (X1.29.) önkormányzati rendelet
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- A Gytv 20.~ (3) a-b, pontjaiban szabályozott esetekben az oktatási intézmény
igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói, vagy hallgatói
jogviszonyról

- A Gytv 20. * (4) bekezdésében szabályozott esetben a házassági anyakönyvi kivonat
másolatát

(2) A természetbeni ellátások értékének meghatározásakor e rendelet 5. ~ (3)
bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.

E. Személyes gondoskodást nyújtó ellátás

Gyermekjóléti szolgálat

8.* (1) Demjén Község Önkon~ányzata a személyes gondoskodás körébe tartozó
gyermekjóléti szolgáltatást a Kereesend Onkormányzatával közösen fenntartott gyermekjóléti
és családgondozó szolgálat révén, önálló családgondozó alkalmazásával biztosítja.

(2) A családgondozó tevékenységének igénybe vételére a Gyvt. 39-40 *-aiban foglaltak az
irányadók. A családgondozó ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Gytv., illetve
annak végrehajtási rendeletei a hatáskörébe utalnak. Köteles együttműködni a Gytv. l7.* (1)
bekezdésében felsorolt szervekkel. jelzésük alapján a veszélyeztetettség megelőzése, illetve
megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. valamint a jegyző
hatáskörébe tartozó ügyekben a hatósági eljárást kezdeményezni.9

(3) A gyermekjóléti szolgálat minden év május 31-ig átfogó értékelést készít a
működéséről. s azt a képviselő-testület elé terjeszti.

Iv.

Záró rendelkezések

9.* Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

I O.* E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Demjén Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 3 1998.
(III. 30.) rendelete.

Szén János Nagy Elvira
polgármester jegyző

A rendelet hatályos szövegének hiteléül.

Demjén, 2014. május 14.

les fójegyző

Módosította a 18/20 12. (XL 29.) önkormányzati rendelet




