Borsodnádasd Város Önkormányzatának
6/2009.(III.27.) számú rendelete
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2009.
(VIII.28) számú rendelettel, valamint a 19/2009.(IX.25.) számú rendelettel
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/E §-ában
foglaltak, az 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) b., pontja, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban Gyvt.) 4. §-a, a 131.
§-ban foglalt felhatalmazás alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy a Gyvt. végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően
meghatározza az önkormányzat által biztosított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a
folyósítás módját, feltételeit és az érvényesítés garanciáit, az erre vonatkozó elbírálási és
eljárási szabályokat, növelve ezzel az érintett családok szociális biztonságát.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
szülői felügyeletet gyakorló szülők, gyámok, valamint a Gyvt. 4. § (1)-(3) bekezdésében
foglalt személyek körére terjed ki.
(2) Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők lakóhelye különböző illetékességi
területen található, a támogatás megállapítására akkor van lehetőség, ha a gyermek
borsodnádasdi lakóhellyel rendelkezik
(3) Amennyiben a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné, a városban
tartózkodó, de a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében más települési
önkormányzat illetékessége alá tartozó gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás nyújtható.
3.§
Hatásköri rendelkezések
(1) Képviselő-testület:
évente két alkalommal rendeletben szabályozhatja a helyi önkormányzat által fenntartott
személyes gondoskodást nyújtó ellátások, intézmények intézményi térítési díját.
b) dönt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások biztosításáról.
c) gyakorolja az intézmények fenntartójának irányítási jogkörét az önkormányzati
intézmények vonatkozásában,
d) évente értékeli a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat ellátását.
a)

(2) A Polgármester dönt:
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek ügyében.

2

(3) A Jegyző dönt:
a) óvodáztatási támogatás ügyében.
4.§

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek, akinek családja időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.¹

(2) A támogatásra való jogosultságot a Gyvt. 21. § (2) bekezdésben foglaltak szerint biztosítja
az önkormányzat.
(3) a) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege nem haladhatja meg gyermekenként
az évi 10.000.-Ft-ot.
b) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének meghatározásánál az igényelbírálás
során figyelembe kell venni a család részére a szociális törvény alapján folyósított ellátásokat.
(4) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani. A kérelemhez
mellékelni kell a jövedelem,- és vagyon nyilatkozattal együtt a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás igénylésére okot adó körülményekkel összefüggő igazolást.
A kérelemhez csatolni kell továbbá az igénylő és családjának a benyújtást közvetlenül
megelőző 1 évre - rendszeresen mérhető jövedelmeknél 3 hónapra - vonatkozó
átlagjövedelmét tartalmazó igazolásokat. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi
viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.
(5) A jövedelmet a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet szabályozása alapján kell igazolni.
(6) Amennyiben a kérelem elbírálásához további igazolások, nyilatkozatok benyújtása
szükséges, az egyes ellátásoknál kerülnek szabályozásra.
(7) A kérelem benyújtását követően a Polgármesteri Hivatal, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, vagy a Gyvt. 130. §. (2) bekezdése szerinti más szerv vagy hatóság
környezettanulmányt készít.
(8) A támogatás természetben is nyújtható a kérelem elbírálására jogosult döntésétől függően.
A szülők életvitele miatt védelembe vett gyermekek esetében a támogatás csak természetbeni
ellátásként nyújtható.
(9) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásánál a Gyvt.
1997. évi XXXI. törvény 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon fogalmát kell
figyelembe venni.
(10) Amennyiben ezen rendelet 2. § (3) bekezdése alapján kerül sor rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás nyújtására, úgy haladéktalanul értesíteni kell a szülői felügyeletet
gyakorló szülő, illetve gyám lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzatot a
Borsodnádasd Város Önkormányzata által kifizetett támogatás megtérítése érdekében.

¹ Módosította a 19/2009.(IX.25.) sz. rendelet
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5. §
Óvodáztatási támogatás
(1) Borsodnádasd Város Önkormányzata a Gyvt. 20/C. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az óvodáztatási támogatás helyben biztosított formáját – az első
alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett – természetbeni támogatásként
állapítja meg.
(2) A természetbeni támogatást a Jegyző a Gyvt. 20/C. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint az arra jogosult gyermek szülője részére – a gyermek beíratását követő hét
munkanapon belül – biztosítja.
(3) A Jegyző természetben nyújtandó óvodáztatási támogatást a Borsodnádasdi Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
Gyermekjóléti
Szolgáltatás
Családgondozójának
közreműködésével biztosítja.
(4) A természetbeni ellátás formái:
− ruházati cikkek (a rendszeres óvodába járáshoz és benntartózkodáshoz szükséges
mértékben),
− tisztasági felszerelés (pl.: papír zsebkendő, szappan, fogkefe, fogkrém, ágyneműhuzat)
(5) A Családgondozó az Önkormányzat által biztosított összegből vásárolja meg
gyermekenként a szükséges ruházati és felszerelési tárgyakat, melyeket elismervény ellenében
átad a szülő részére a (2) bekezdésben foglalt határidőn belül. Az összeg elszámolásáról
tételes elszámolást nyújt be a Jegyző részére.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
6.§
Gyermekjóléti szolgáltatás
(1) Borsodnádasd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatást
gyermekjóléti szolgálat működtetésével biztosítja az illetékességi körébe tartozó gyermekek
részére.
(2) A gyermekjóléti szolgálat tevékenységére, igénybevételére a Gyvt. 39-40. §-okban
foglaltak az irányadók.
(3) Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a törvény illetve a törvényhez kapcsolódó
végrehajtási rendeletek a hatáskörébe utalnak.
(4) A gyermekjóléti szolgálat köteles együttműködni a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsorolt
szervekkel, jelzésük alapján a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében a
további intézkedéseket megtenni, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a szükséges
hatósági eljárást kezdeményezni.
(5) A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgálat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról évente értékelést készít, melyet május 31. napjáig a Képviselő-testület
elé köteles terjeszteni.
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7.§
Gyermekek napközbeni ellátása
(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.(Gyvt. 41. § (1)
bekezdés).
(2) Az óvodai felvétel kérése a szülők, gondviselők által írásban történik május hónapban az
óvoda vezetője által meghatározott időpontban. A felvétel az óvoda vezetőjének hatásköre. A
gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos döntés előtt a gyermekjóléti szolgálat javaslatát
be kell szerezni.
(3) A gyermekek napközbeni ellátásában - óvoda, általános iskolai menza ellátás részesülők
esetén az étkeztetésért fizetendő térítési díj meghatározásának és csökkentésének feltételeit a
Gyvt. tartalmazza.
(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások (óvoda, iskola) intézményi térítési díját
az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A személyes gondoskodás körébe tartozó személyi térítési díj a kedvezményekkel
csökkentett, a Gyvt. 148. §. (3)-(4) bekezdés szerinti intézményi térítési díj általános forgalmi
adóval növelt összege.
8.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény, a Gyer.
149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit- amennyiben az a
kérelmező számára hátrányos helyzetet nem teremt – a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2007.(I.25.) számú, a 10/2007.(VI.21.) számú,
10/2008.(IV.1.) számú és 13/2008.(IV.17.) számú rendeletei.

Borsodnádasd, 2009. március 26.

Papp Anna
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző
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Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (2) bekezdése alapján a
rendelet kihirdetésre került.
Borsodnádasd, 2009. március 27.

6

1. sz. melléklet¹
Intézményi térítési díj

2008 évben

Óvodai ellátás térítési díja

235,9 Ft/nap

Általános iskolai menza ellátás

195 Ft /ebéd

Napközis ellátás térítési díja

2009. évben

235,9 Ft/nap
195 Ft/ebéd
230 Ft/nap

Záradék: az óvodai ellátás térítési díja és az általános iskolai menza ellátás térítési díja 2008. és 2009. évben,
illetve a napközis ellátás térítési díja a 2009. évben az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

¹ Módosította a 17/2009.(VIII.28) sz. rendelet

