Domony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2004. (VIII. 26.) Rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 157.§ (5) bekezdésében
foglaltak felhatalmazás alapján a következő rendeletét alkotja:
1. §

A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar
állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a
letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által
menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi
XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
gyermekeire is.
Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások
2. §
(1)A gyermekek védelme érdekében a jogosult részére az alábbi pénzbeli ellátások
nyújthatók:
 rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
(2) A rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátás helyett
természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek
számára intézményi térítési díj átvállalása céljára, valamit ha az ügy összes körülményeire
tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítja.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
3. §
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(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás (a továbbiakban: rendszeres támogatás) célja a
szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása a gyermek családi
környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermek családból történő
kiemelésének megelőzése érdekében.
(2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság a gyermeket rendszeres támogatásban részesíti, ha
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a családban történő nevelkedés nem
áll a gyermek érdekével ellentétben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az
egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt. 19. §
(7) bekezdésben meghatározott értéket. A vagyoni helyzet vizsgálatára csak akkor
kerülhet sor, ha Gyvt. 131. § (4) bekezdése szerinti eljárás nem vezetett eredményre.
(3) A Szociális és Egészségügyi bizottság minden hónap 15.-ig az bizottsági ülést megtartja.
(4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét a Gyvt. 20. § (2) és (8) bekezdése
szabályozza.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4. §
(1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság a gyermeket a (2) bekezdésben meghatározott mértékű rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként nem lehet kevesebb
5000 Ft-nál, de nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot, évente legfeljebb 2 alkalommal
adható.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatás
5. §

(1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás megtérítését a Gyvt. 133. § (2)
bekezdése szabályozza.
(2) Amennyiben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a felülvizsgálat során azt állapítja
meg, hogy az igénybe vevő családjában a felülvizsgálat időpontjában megadott 3 havi
átlagban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
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összegét 20%-ot el nem érő mértékben haladja meg, úgy a 3 hónapra visszamenőleg a
visszafizetési kötelezettségtől méltányosságból eltekint.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti szolgáltatás
5. §
(1) Domony Község közigazgatási területén az önálló intézményként működő Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

Gyermekek napközbeni ellátása
6. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátása – a gyermekek életkorának megfelelően – az óvoda, az
általános iskolai napközi, keretein belül biztosított.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások körébe
tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal, március 31-ig
vizsgálja felül. Az intézményi térítési díjak összegét e rendelet melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet 2004. szeptember 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit, a hatálybalépés
napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és
pénzbeli, valamint természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/1998. (VI. 25.)
ÖKT rendelet.
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Pauló Pál
polgármester

Bognár Józsefné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2004. augusztus 27-én.
Bognár Józsefné
jegyző
Melléklet:
Az intézményi térítési díjak összege intézményenként:
Napköziotthonos Óvoda
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