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Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete
6/2004. (VII. 14.) számú
RENDELETE
az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról
(Egységes szerkezetben.)
Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (l) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 157. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
/továbbiakban: Gyvt) az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §.
(l) E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az
ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnıttek és
azok hozzátartozói törvényben foglal jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermekek
veszélyeztetettségének megelızéséhez, illetve megszüntetéséhez.
(2) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi igazgatásról szóló hatályos jogszabályokat.
A rendelet hatálya
2. §.
(l) A rendelet hatálya kiterjed a községben lakóhellyel rendelkezı
a./ - magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerzıdés másként nem
rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezı, továbbá a
magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleikre
b./ a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az
ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
község területén tartózkodó magyar és nem magyar állampolgárságú gyermek védelme
érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy
elháríthatatlan kárral járna.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (l) és (2) bekezdésben
foglaltakon túl kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. Törvény rendelkezése
szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekeire.
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A gyermekek védelmének rendszere
3. §.
(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére,
veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülıi vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására
irányuló tevékenység.
(2) A képviselı-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeni és természetbeni,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol
igénybe vehetı ellátásokhoz való hozzájutást.
(3) A gyermekek védelmét a képviselı-testület a következı pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a) Pénzbeni és természetbeni ellátások
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás1
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- óvodáztatási támogatás2
b) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása
- gyermekek átmeneti gondozása
Eljárási rendelkezések
4.§.
(1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítása iránti kérelmet a Ket. 34-38. §-a szerint a Körjegyzıséghez a gyermek
szülıje, törvényes képviselıje nyújthatja be.3
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési oktatási
intézmény, továbbá más családvédelemmel foglalkozó természetes személy is
kezdeményezheti.
5. §.4

II. rész.
A pénzbeli és természetbeni ellátások

1

Hatályát vesztette a 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzati rendelet alapján. Hatályos:2006. január 1. napjától.
Kiegészítette a 10/2009. (VI. 24.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. június 24.
3
Módosította a 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2005. november 1. napjától.
4
Hatályát vesztette a 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzati rendelet alapján. Hatályos: 2006. január 1. napjától.
2

3

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
6. §.5

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7.§.
(1) A képviselı-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha
a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került .
.
(2) A sürgıs, azonnali intézkedést igénylı létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet
esetén a támogatást a polgármester is megállapíthatja.
(3) A kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a körjegyzıség hivatalánál terjesztheti
elı, de a családi helyzet ismeretében a támogatás hivatalból is megállapítható.
(4) A rendkívüli támogatás egy naptári évben egy gyermek részére több alkalommal is
adható, de éves együttes összege nem haladhatja meg a saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb
összegének másfélszeresét.
7/A. §.6
Óvodáztatási támogatás
(1) Az elsı alkalommal járó óvodáztatási támogatás természetben is nyújtható.
(2) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás megállapításánál a Gyvt. 20/C. §. (1)
bekezdés, valamint a Gyer. 68/H és 68/I §-aiban meghatározottak szerint kell eljárni.
(3) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatásnál az Idısek Klubja, Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat – az ellátást megállapító határozatban foglaltak szerint – mőködik
közre.
(4) A (3) bekezdésben foglalt közremőködés elsıdlegesen az óvodáztatási támogatásra
jogosult törvényes képviselıkkel, az óvodavezetıvel való kapcsolattartást, az óvodai
felszerelések megvásárlását, a támogatási összeg elszámolását foglalja magába.
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Hatályát vesztette a 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzati rendelet alapján. Hatályos: 2006. január 1. napjától.
Kiegészítette a 10/2009. (VI. 24.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. június 24.
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III. rész
A természetben nyújtott ellátások
8.§.
(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás7 és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ha azt a gyermek családi körülményei
indokolják, különösen a védelembe vett gyermekek számára. Ha a természetbeni ellátás nem
éri el a kiváltott pénzbeli ellátás értékét , akkor a támogatás hiányzó részét pénzben kell
kiegészíteni.
(2) természetbeni ellátás különösen a gyermek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása,
étkezési térítési díjra, tandíjra, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalására állapítható meg.
(3) Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás formája lehet különösen:
a) utcai ruha
b) utcai cipı
c) váltóruha
d) váltócipı
e) váltás ágynemő
f) óvodai felszerelés
g) tisztasági csomag.8
IV.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Általános szabályok
9.§.
A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, vagy törvényes
képviselıje /továbbiakban: kérelmezı/ kérelmére történik.

Gyermekjóléti alapellátások
10.§.
-

7
8

A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történı nevelésének
elısegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családból való
kiemelésének megelızése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlıdéséhez, életkörülményeinek javításához.

Hatályát vesztette a 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzati rendelet alapján. Hatályos: 2006. január 1. napjától
Kiegészítette a 10/2009. (VI. 24.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. június 24. napjától.
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-

A községi Önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a.) gyermekjóléti szolgálat
b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- Napközi otthonos óvoda
- Általános iskolai napközi
c.) gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülı)
Gyermekjóléti szolgálat
11.§.
(1) A képviselı-testület a Gyvt. 39. §-ában meghatározott szolgáltatást, mint alapellátást
biztosítja.
(2) A képviselı-testület a gyermekjóléti szolgáltatást társulásos formában, a zalaszántói
székhelyő Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat útján biztosítja.9
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(4) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a külön
jogszabályban meghatározottak szerint.
Gyermekek napközbeni ellátása
12.§.
(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élı gyermekek
életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg
azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük,
egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.
(2 A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani
akiknek:
- testi, szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége
- akit egyedülálló vagy idıs személy nevel.

-

akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire
nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási
díjban részesül.

(3.) A gyermekek napközbeni ellátásnak intézményi formái:
Óvoda, általános iskolai napközi.

9

Módosította a 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2005. november 1. napjától.
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Gyermekek átmeneti gondozása
13.§.

A gyermekek átmeneti gondozásáról a Képviselı-testület helyettes szülı útján gondoskodik a
Gyvt. 49. §-ban foglaltak alapján.

V. rész

A térítési díjak

14. §.
(1)A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásért a Gyvt.
148. §-ban foglaltak szerint térítési díjat kell fizetni.
(2) A képviselı-testület személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját
évente legfeljebb kétszer éves költségvetési rendeletében állapítja meg.
(3) A képviselı-testület egyéni rászorultság alapján a gyermekintézményi személyi térítési díj
legfeljebb 50 %-ig kedvezményt biztosíthat, ha a családban az egy fıre jutó jövedelem nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét vagy a család létfenntartási
gondokkal küzd.
(4) A személyi térítési díjat az intézményvezetı a Gyvt. 148. §-ában foglaltak szerint állapítja
meg. Amennyiben a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak elengedését
kéri, a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon
belül a Szociális Bizottsághoz fordulhat.10

Vegyes és zárórendelkezések

15.§
(1)
(2)
(3)
(4) 11
(5) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
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Kiegészítette a 9/2005. (X. 26.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2005. november 1. napjától.
(1-4) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 10/2009. (VI. 24.) sz. Önkormányzat rendelet. Hatálybalépés
napja: 2009. június 24.
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Zalaszántó, 2004. július 13.

Huszti Zoltán Ferenc sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2004. július

Berta Sándorné sk.
körjegyzı

14.

Berta Sándorné sk.
körjegyzı
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