LÖVÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2021.(V.21.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Lövő Község
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 18.§ (2),29.§ (1),és a 131. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási
formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok
hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői
kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztettségének megelőzéséhez, illetve
megszüntetéshez.
2. §

A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed a Gyvt.4.§ (1) bekezdésben meghatározott Lövő község
közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személyekre.

3. §

E rendelet alkalmazásában a Gyvt. 5.§-ában meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

II. Pénzbeli ellátások
Újszülöttek családjának támogatása
4. §
1) Lövő Község Önkormányzatának polgármestere a gyermek(ek) születését követően egyszeri
támogatásban részesíti a családokat, ill. a gyermekét egyedül nevelő szülőt.
(2) A támogatás folyósításnak feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermeket egyedül
nevelő szülő lövői lakcímmel rendelkezzen a születés időpontjában.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi
kivonatának másolatát.
4) A támogatás mértéke gyermekenként 40 000 Ft.
5) A támogatás annak a családnak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.
6 ) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről három havonként beszámol a
képviselő-testületnek.

Iskolakezdési segély
5. §
1) A képviselő- testület iskolakezdési segélyt állapíthat meg a lövői lakcímmel rendelkező
általános és középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű képzés keretében
tanulmányokat folytató tanulóknak.
2) Segélyben az részesülhet, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg
az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.
3) Az iskolakezdési segély kérelemre és hivatalból is megállapítható.
4) Az iskolakezdési segély tanulónként 3 000 Ft-tól 20 000 Ft-ig terjedhet, a döntéshozatalra a
képviselő-testület jogosult. A segély készpénzben kerül kifizetésre.

III. Természetbeni ellátások
Intézményi gyermekétkeztetés
6.§
1) Az önkormányzat a Gyvt.21/B. §-a szerinti gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás
útján biztosítja.
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2) A bölcsődei és óvoda ellátásban részesülő gyermekek részére kiszállítás útján, az általános
iskolai ellátásban részesülő gyermekek részére helyben fogyasztás útján a vállalkozó által
biztosított helyiségben.
3)Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést a Gyvt.21/B.§ (1) bekezdésében
meghatározott jogosulti kör részére ingyenesen biztosítja.
4) A Gyvt.21/B. § (2) bekezdésében meghatározott jogosulti körnek normatív
kedvezménnyel biztosítja.
5) Az önkormányzat a fentieken túl egyéb kedvezményt nem biztosít.

Szünidei gyermekétkeztetés
7.§
Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt.21/C. § (1) a ) pontjában
meghatározott gyermekek részére vásárolt szolgáltatás útján az étel elvitelével ingyenesen
biztosítja.

IV. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti Szolgáltatás
8. §
(1) A képviselő-testület a Gyvt. 39. §- ában meghatározott szolgáltatást, mint alapellátást a
lövői székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján biztosítja Lövő
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 7/2020.(VI.02.) önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása
9. §
A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását:
a) A Lövői Napocska Családi Bölcsőde,
b) A Lövői Napsugár Óvoda,
c) Lövői Általános Iskola Napközi Otthona útján biztosítja.
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V. Eljárási szabályok
10. §

1) Jelen rendelet 4. §, 5.§ és 7.§-ában szabályozott ellátások iránti kérelmeket,
nyilatkozatokat a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.
2) Jelen rendelet 6.§ és a 9.§-ában szabályozott ellátások iránti kérelmeket
az intézményvezetőhöz, a szolgáltatást nyújtóhoz kell benyújtani.
3) A Gyvt. eltérő rendelkezése hiányában, a jövedelemszámításánál irányadó időszak
kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtásának hónapját
megelőző egy év.
4) A kérelmező a pénzbeli ellátások igénylése során köteles nyilatkozni saját és családja
vagyoni, jövedelmi viszonyairól, valamint köteles ezeket igazolni. Ha jövedelmi viszonyai
más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető akkor erre
vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.
5) A támogatások megállapítása előtt a családnál a kérelemben, vagy jövedelem
nyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.
6) A pénzbeli ellátást a kérelmező által megjelölt folyószámlára történő utalással, vagy
házipénztáron keresztül, illetve postai úton kell folyósítani.
7) A jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy ezek megsértésével nyújtott
gyermekvédelmi ellátást a Gyvt.37/A.§-a, és 133.§-a szerint meg kell szüntetni.
8) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi ellátás megtérítését
elengedheti, ha a kötelezett családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg.
9) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi ellátás megtérítését
csökkentheti, ha a kötelezett családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.
10) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi ellátás részletekben
történő megtérítését engedélyezi, ha a kötelezett családjában az egy főre eső havi nettó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg

Záró rendelkezések
11. §

1) Ez a rendelet 2021.június 1-jén lép hatályba.
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