Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2004.(XII. 25.) rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) és (2) bekezdésében, a 29. §
(1) és (2) bekezdésében, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A RENDELET HATÁLYA
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Hidegség község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1), (2), és (3) bekezdésében
meghatározott személyekre terjed ki.

II. Fejezet
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1
2. § 2
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltételeit, a megállapításának
szabályait és az egyszeri támogatást a Gyvt. 19-20/A. §-ai határozzák meg.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
3. §
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként legfeljebb 30.000,-Ft.
(2) Ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás az igénylő nyilatkozata alapján megadható a 7. § (3)
bekezdésében leírt nyilatkozatok és igazolások utólagos csatolása mellett.
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A 4/2006. (II.8.) önkormányzati rendelet 1. §–ával módosított szöveg. Hatályos 2006. február 15.
A 4/2006. (II.8.) önkormányzati rendelet 1. §–ával módosított szöveg. Hatályos 2006. február 15.
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4. § 3

Természetbeni ellátások
5. §
(1) 4 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
(2) 5 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni
ellátás formájában, ha
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul, vagy
b) az ügy összes körülményére tekintettel feltételezhető, hogy a szülő a pénzbeli támogatást
nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.
(3) Amennyiben a természetbeni támogatás értéke nem fedezi a kiváltott pénzbeli ellátás
értékét, a különbözetet a kötelezettnek kell megfizetni. Ha a megállapított természetbeni
támogatás értéke nagyobb, mint a kiváltott pénzbeli ellátás értéke, akkor a különbözet
pénzben kerül kifizetésre. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a természetbeni támogatást
valamilyen okból nem lehet biztosítani (étkeztetést biztosító intézmény zárva tartása,
betegség, stb.).

III. Fejezet
A PÉNZBELI ÉS A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
6. § 6
(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Képviselő-testület állapítja meg.
(3) 7

A 7/2010. (IX.15.) önkormányzati rendelet 1. §–ával hatályát veszti. Hatályos 2010. szeptember 15.
A 4/2006. (II.8.) önkormányzati rendelet 2. §–ával módosított szöveg. Hatályos 2006. február 15.
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A 4/2006. (II.8.) önkormányzati rendelet 2. §–ával módosított szöveg. Hatályos 2006. február 15.
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A 4/2006. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §–ával módosított szöveg. Hatályos 2006. február 15.
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A 7/2010. (IX.15.) önkormányzati rendelet 2. §–ával hatályát veszti. Hatályos 2010. szeptember 15.
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7. §
(1) A jelen rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti
kérelmet a Képviselő-testület hivatalánál lehet előterjeszteni.
(2) 8 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásához a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.
10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 65. § (1) bekezdése szerinti mellékleteket kell
csatolni.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a Gyer. 2.
számú mellékletében foglalt nyilatkozatot és igazolásokat, illetve fiatal felnőtt kérelme esetén
a Gyer. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást is be kell csatolni.
(4) 9
(5) A családban egy főre jutó jövedelem számításánál irányadó időszak
a) havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap;
b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy év.
(6) A benyújtott kérelmek valóságtartalma minden esetben vizsgálható környezettanulmány
készítésével.
(7) 10 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésének időpontjáról és módjáról az azt
megállapító határozatban kell rendelkezni.
(8) Ha a rendszeres gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában kerül
megállapításra, a támogatás összegét az Önkormányzat a természetbeni ellátást biztosító
intézménynek utalja át.
IV. Fejezet
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Gyermekjóléti szolgálat
8. §
(1) 11 A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat más települési önkormányzatokkal
közösen, társulási megállapodás alapján Fertőd Város Önkormányzatának Gyermekjóléti
Szolgálata útján térítésmentesen biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéhez kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést tenni
közvetlenül a családgondozónál lehet.
A 4/2006. (II.8.) önkormányzati rendelet 4. §–ával módosított szöveg. Hatályos 2006. február 15.
A 7/2010. (IX.15.) önkormányzati rendelet 3. §–ával hatályát veszti. Hatályos 2010. szeptember 15.
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A 7/2010.(IX.15.) önkorm. rendelet 3. §–ával módosított szöveg. Hatályos 2010. szeptember 15.
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A 11/2006.(IV.19.) önkormányzati rendelet 1. §–ával módosított szöveg. Hatályos 2006. április 19.
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Gyermekek napközbeni ellátása
9. §
A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását a Napközi Otthonos Óvoda Hegykő és
az Általános Iskola Hegykő fenntartása útján biztosítja.
Gyermekek átmeneti gondozása
10. §
A Képviselő-testület a gyermekek átmeneti gondozását a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat Soproni Gyermekotthona, Átmeneti Otthona és Speciális Gyermekotthona
(9400 Sopron, József Attila u. 42.) útján biztosítja.
Térítési díj
11. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért intézményi térítési
díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjak mértékét a Képviselő-testület külön rendeletben
állapítja meg.
(2) A gyermek egyéni rászorultsága alapján a nevelési oktatási intézmény vezetője a személyi
térítési díjat mérsékelheti, ha
a) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét; vagy
b) a szülő egyedül neveli gyermekét; vagy
c) a család – átmenetileg – létfenntartási gondokkal küzd (különösen a szülő váratlan
munkanélkülisége, betegség, természeti kár bekövetkezése miatt).
(3) A kedvezmény mértéke:
a) amennyiben a gyermek nem jogosult a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján normatív
kedvezményre, a személyi térítési díj legfeljebb 50%-a,
b) amennyiben a gyermek a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív
kedvezményre jogosult, az egyéni rászorultság alapján nyújtott kedvezmény legfeljebb a
személyi térítési díj további 30%-áig terjedhet.
(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben a jövedelemszámításnál irányadó időszak
a) havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három
hónap,
b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy év.

5
V. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
12. §
(1) Ez a rendelet 2005. január 1.-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekvédelmi ellátásról 4/1998.(III. 11.) és
8/2000.(VI. 16.), valamint a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
11/2003.(XII. 11.) önkormányzati rendelet 21 §-a hatályát veszti.
Hidegség, 2004. december 15.

Kovács István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Hidegség, 2004. december 25.

dr. Jakab Zsolt
körjegyző

