
Gyerme kv é delmi re ndelet Murony Kiizség onkormányzat

MURoNy rÖzsÉc ÖNronnnÁNy ZAT KEPVISE r,o _rns rÜr,nrÉNBK

23l201l.(xu. 21.) számrí _ ÖnkormányzatÍ rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszerér | sz l
1l20l4. (II.27 .) iinkormányzati rendelettel

m dosított sziiveg

(egységes szerkezetben)

(*')Murony Kozség Önkormányzati Képvisel -testti|ete azAlaptorvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelmér l és a gyámii gyi igazgatásr l sz l 1997 . éví
XxxI. torvény 18 $ (2) bekezdésében, 131. $ (1) bekezdésében és a 162.$ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaban továbbá a
gyermekek védelmér l és a gyámiigyr igazgatátsr l sz l 1997. évi XXXI. torvény 14.$ (3)
bekezdésében és a94. $ (1) bekezdésében meghatározott feladatkorében eIjárva az
onkormánvat által a gyermekek részere ny(rjthat pénzbeli és természetbeni ellátásokr |, a
gyermekvédelem helyi rendszeréro| a kcivetkez rendeletet alkotja:

1.. S.

A rendelet célja

E rendelet célja, hogy aZ onkormányzat kozigazgatási teriiletén a Gyvt-ben, a személyes
gondoskodást nyrijt gyermekj léti alapellátások térítési díjár l és az igénylésiikhoz felhasználhat
bizonyítékokr l sz l I33lI997 .(vI. 29.) Korm. rendeletben, a gyánhat ságokr l, valamint a
gyermekvédelmi és gyámiigyi eljárásr l sz l I49|I997.(IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakkal
osszhangban _ megállapitja azokat az alapvet szabályokat, amelyekkel az onkormányzat segítséget
nyujt a gyennekek torvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, 1l|etve gondoskodik a
gyermekek ve szé lye ztetettsé gének me gelozés ér l é s me gszi'inteté sér l.
(2) A helyi onkormányzat e rendelet dereguláctoja során érvényre juttatja a diszkrimináci ttlalmát, a
jogbiztonság elvét, illetve az átlÍnhat ság és kiszámíthat ság elvét egyaránt.*

2. $.

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatáIya kiterjed Murony Kozség teriiletén tart zkod
- magyar áIlampolgáru,

ha nemzetkozi szerzodés másként nem rendelkezik - az álland tart zkodásra jogosít személyi
igazol-v ánnyal rend elkezo bevándoro lt,

- a magyar hat ságok áItaL meneki.iltként elismert gyermekre, fiatal feln ttre és sztileire.

(2) A rendkíviili gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (I) bekezdésben foglaltakon trilmen en
kiterjed az Eur pai Szociális Kartát meger sít országok állampolgárainak a ktilfoldiek
beutazásár l és tart zkodásár l sz l 200I. évi XXXIX. t rvény rendelkezései szerint jogszeriíen
Magyaro rszágott tatt zkod gyermeke ire is.

(3) E rendelet szerint kell eljární az (I) - (2) bekezdésben meghatározott személyeken kíviil a Murony
Kozség tertiletén tart zkod nem magyar állampolgárságu gyermek védelme érdekében, ha az
tntézkedés elmulas "ása a gyennek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kánal járna.
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(4) A rendelet haÍáIya nem terjed ki az vodai nevelés és az iskolai nevelés _ oktatás keretében
biztosított napk<izbeni ellátásra, ha az aZ oktatásr l sz l _ tobbszor m dosított 1993. éví LXXX.
torvény 114. $.-a a|apján ingyenesen igénybe vehet szolgáltatások, illet leg a 115. $._a alapján
térítési díj fizetési k telezettség mellett igénybe vehet szo|gáItatások korébe tartozik.

3. $.

A gyermekek védelmi rendszere

A gyermekek védelme a gyermek családban tortén nevelésének el segítése,
veszé|yeztetettségének megelozésére és megsztintetésére irányul tevékenység.

A Képvisel -testtilet e rendeletben foglaltak szerint bíztosítja apénzbeli és természetbeni, illetve a
személyes gondoskodást nyujt ellátásokat, továbbá szervezi és kozvetíti a máshol igénybe vehet
ellátásokh o z v al hozzájutást.

A gyermekek védelmét a Képvisel -testÍilet a kovetkezo pénzbeli, természetbeni és személyes
gondo sko dá st nyuj t gyermekj 1 ét i a|ap el|átás ok keret éb en b izto sítj a:

p énzb e|i é s termé s zetb eni ellátások :

- rendszeres gyennekvédelmi kedvezmény
- rendkívÍ'ili gyermekvédelmi támogatás
személyes gondoskodást nyuj t gyermekj léti alapellátások:
- családsegít és gyermekj léti szolgálat
- gyermekek napkozbeni ellátása.

4. $.

Etj árási rendelkezések

(1) AZ e rendeletben szabáIyozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányul kérelmet a sztil vagy más torvényes képvisel a Polgármesteri
Hivatalnál terjesztheti el .

(2) A, (1) bekezdésben meghatározott pénzbe|t és természetbení ellátások megállapitását nevelési -
oktatási intézmény, gyámhat ság, továbbá más családvédelemmel foglalkoz intézmény,
természetes személy, illetve a gyennekek érdekeinek védelmét e|Iáto társadalmi szervezet is
kezdeményezheti.

(3) E rendeletben szabályozott ellátások megállapitását, feliilvizsgálatát, az elIátás sszegének és
formájának megváltonatását, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszaftzetésére kotelezést,
az e|látás megsztintetését -lta az egyes ellátási formáknál a rendelet másként nem rendelkezik - a
Képvisel -testtilet a Kulturális, Sport és Szociális Bizottságra ruházza át.

s. s.

(1) A jogosultsági feltételek koztil a gyermeket gondoz családban kozos háztartásban él kozeli
hozzátartoz k személyi adatair l, jovedelmi viszonyair l a sztil (torvényes képvisel ) a
I49lI997.IIX. I0./ Korm. rendelet 2. számű mellékletében foglalt nyilatkozatot koteles beny jtani,
továbbákoteles ajovedelmi adatokravonatkozobizonvítékokat, illefue azeg5if re jut jovedelem
számításánál figyelembe vett koriilmények bizonyítására a kovetkezo ígazolásokat becsatolni:

a.) a gyennek elhelyezése vagy ideiglenes hatályri elhelyezése és a gyámrendelés tárgyÍhart
hozott bír s ági é s gyámhat sági hatátr o zatot;

(2)

(3)

a.)

b.)
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b.) a Sztil i feltigyeleti jog egyik szi'il áLta|i gyakorlása esetén az erÍe vonatkoz megállapodást
tartalmaz jegyzokonyvet;

c.) a tart san beteg, illet leg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkoz igazolást;
d.) a kozépfokri vagy fels fok oktatási intézmény nappalitagozatán tanul esetében az oktatási

intézmény ígazolását a tanul i vagy hallgat í jogviszony fennállásár |.

(2) Ajovedelemszámításnál a rendszeresen mérhet jovedelmeknél a kérelem beny jtását megelozo
három h napot, egyéb jovedelemnél pedig az egy évet nem haladhatja meg a figyelembe vehet
jovedelem. Az egy fore jut havi jovedelemszámításnál a kozos hánartásban é1 kozeli
hozzátartoz k tényleges nett osszjovedelmét csokkenteni kell atámogatást kér és aházastársa
által, bír sági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdijjal. Ett l eltérni akkor
lehet, ha a j vedelmi viszonyokban igazolhat ok miatt tart s romlás vélelmezhet .

(3) A jovedelemszámitásnál kozoshánartásban él kozelihozzátartozoként kell figyelembe venni:

a) a szi|ot, a sziil házastátsátvagy éLettársát
b) a 20 évesnél fiatalabb, onáll keresettel nem rendelkez gyermeket
c) a 25 évesnél fiatalabb, onáll keresettel nem rendelkez nappali tagozaton egyetemi, f iskolai

tanulmányokat folytat gyermeket
d) korhatárraval tekintet nélktil a tart san beteg, illet leg fogyatékos gyermeket
e) az elozoekben nem tartoz , aházasságr |, a családr l és a gyámságr l sz l 1952. évi IV. torvény

(Csjt.) alapján a sztilo vagy házastársa á|ta| eltartott rokont.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kér szi.il vel (torvényes
képvisel vel) kozo s hánartásban él valamennyi

a.) vérszerinti és orokbefogadott gyermeket,
b.) nevelt és családba fogadott gyermeket.

(5) A támogatást kér vel kozos háztartásban él gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket
is, aki átmenetileg taft zkodik ahánartáson kíViil, így ktilonosen diákotthonban, kollégiumban,
k rházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem halad an átmeneti gondozásban
részesiil.

(6) A Gy\,t. 19. $._ ában illetve e rendelet 6. $. (1) bekezdésében szabáIyozott rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény tigyekben kornyezettanulmányt kell készíteni, ha kétség meriiI fel a

kérelmez k által becsatolt nyilatkozat, illetve igazolások tekintetében.

(7) Amennyiben a kornyezettanulmány megállapitásat alapját a gyermeket gondoz család
életkortilményei nem felelnek meg a jovedelemnyilatkozatban szerepl adatoknak, ,igy a
kére lmez vagyonnyi latkozatot koteles beny j tani.

6. $.

A pénzbeli és természetbenÍ ellátások

(1) A pénzbeli ellátások irántikérelmet a szilovagy más torvényes képvisel a
Polgármesteri Hivat al lgazgatási o sztályán terj e sztheti e l .

(2) 
^ 

kérelmez koteles a Gyvt_ben, továbbá a gyámhat ságokr l, valamint a gyeÍmekvédelmi és

gyámiigyi eljárásr l sz l l49ll997. (x.10.) szám Kormány rendeletben eloírt jovedelmi'
vagyoni viszonyair 1 a nyilatkozatot, igazolást benyrijtani.
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(3) A háztartás azon tagaí, akik egyéni vagy társas váIla|koz k, illetve szabad foglalkozásirak nett
jovedelmiiket azAd - és Pénztigyi Ellenorzési Hivatal által kiadott igazolással kotelesek igazo|ni.

(4) A jovedelemszámitásnál irányad id szak ha a torvény másképp nem rendelkezik a
rendszeresen mérhet jovedelmeknél három h nap, egyéb jovedelmeknél egy év.

7. $.

RendkíviilÍ gyermekvédelmi támogatás

(1)A képvisel testtilet rendkívi.ili gyermekvédelmi támogatás megállapítását átruházta a Kulturálís
Sport és Szociális bizottságra.

(2)^ Kuturális, Sport és Szociális Bizottság a gyermeket rendkívtili gyermekvédelmi tétmogatásban
részesíti, ha a gyermeket gondoz család id szakosan létfenntartási gondokkal ktizd Vagy
létfenntartását veszéIye et rendkívtili élethelyzetbe kertilt, ktilonosen akkor, ha a családban az egy
fore es j vedelem nem haladja meg az regségi nyugdíj mindenkori legkisebb osszegének
kétszeresét..

Létfenntartását veszéIye et rendkívi.ili élethelyzet ktilonosen: valamely családtag tart s betegsége,
ha|á|a vagy betegségb l ered munkaképesség csokkenés miatt bekovetkezett legalább 30 oÁ-os

mértékti jovedelemcsokkenés, illetve elemi kár miatt bekovetkezett rendkíviili kiadás, valamint a
GyVt. 21. $. (2) bekezdésében meghatározottak.

(3) A támogatás mértéke gyennekenként maximum 5000.- Ft. Ennél magasabb osszeget csak a
képvisel testtilet állapíthat meg egyedi dontés alapján. Naptári évenként legfeljebb négy alkalommal
áIlapíthat meg rendkívtili támogatás és éves osszege nem haladhatja meg gyermekenként a 20.000._
Ft.-ot.

(4)A támogatás osszegér l és forrnájár lhatározatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt esetben
azowtal végrehajt vá lehet nyilvánítani.

(5)A megállapitott támogatások kifizetése _ azonnali végrehajtás esetén- házipén árb l torténik,
egyéb esetekben banki átutalással.

8. S.

(1) A rendkívtili gyermekvédelmi tétmogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is állapíthat meg.

(2) Természetbeni ellátás kiilonosen_ a megállapított támogatás osszegének erejéig _

a) gyermekintézményi étkezési térítési dt1 átvállalása
b) élelmiszerutalvány biztosítása
c) gy gyszerkoltség egészségiigyi szolgáItatásért fizetend díj átvállalása
d) tandry, kollégiumi dij átvállalása
e) tankonyv,tanszervásár.
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). s.

Személyes gondoskodást ny jtr ellátások

A gyermekjríléti alapellátások

(1) A gyermekj léti a|apellatások célja a gyermek családban tortén nevelésének elosegítése, a
veszétye eteffség kialakulásának, illetve a gyermek családb l val kiemelésének megel zése,
valamint a kialakult veszélyeztetettség megsztintetése. AZ alapellátásnak hozzá kell járulnia a
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkolcsi fejl déséhez, életkortilményeinek javításéthoz.

(2) Az onkormányzat e rendelethatályba lépését l kezdod en az alábbi gyermekj léti alapel|átásokat
biztosída:

a.) Gyermekj léti szo|gáIat
b.) Gyermekek napkofueni ellátása keretében:

- voda
_ iskolai napkozis foglalkozás.

(3) Murony Kozség kozígazgatási tertiletén él ellátásra jogosultak részére a gyermekj léti
alapellátásokat az onkormányzat a kovetkezo intézményei iftján biztosítja:

- gyermekj léti szolgálat (családsegít és gyermekj léti szo|gáIat)
_ az onkormÍnyzat áItaI - társulásban fenntartott - voda, általános iskolai napkozi.

10. $.

A családsegít és gyermekj léti szolgálat

(1) A családsegít és gyermekj léti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének'
családban tortén nevelésének el segítése érdekében:

a.) a gyeÍmeki jogokr l és a gyermek fejl dését biztosít támogatásokr l val tájékortatás,
támo gatáshoz v aI hozzáj utás érdekében;

b.) a családtervezési, a pszichol giai, a nevelési, az egészségtiEyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelozését cé|z tanácsadás vagy ezekhezva| hozzájutás megszervezése;

c.) a szociális válsághelyzetben lév várand s anya támogatása, segítése, tanácsokkal val
ellátása,

d.) a szabadid s programok szervezése;
e.) a hivatalos tigyek intézésének segítése.

(z) 
^ 

családsegíto és gyermekj léti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének
megelozése érdekében:

a.) a veszéIyeztetettséget észlel és je|zo rendszer mríkodtetése, a nem állami szervek, valamint
magánsze mé lyek ré szvéte l ének e l se gíté Se a me ge lozo r endszerben ;

b.) aveszéIyeztetettséget el idéz okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

c.) az a.) pontban, valamint a GyVt. I7. $. (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és
íntézményekkel val egytittmtikodés megszervezése, tevékenységtik osszéhangolása.

(3) A családsegít és gyermekj léti szolgáItatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszrintetése
érdekében:
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Gyerm ekvé delmí re ndelet Murony K zség onkormányzat

a.) családgondozás a családban jelentkez mtÍkodési zavarok ellensiilyozására;
b.) a családi konfliktusok megoldásának el segítése, ktilonclsen vá|ás, a gyennekelhelyezés és a

kapc solattartás esetében;
c.) az egészség,'gyi és szociális ellátás, valamint a hat sági beavatkozáskezdeményezése;
d.) javaslatkészítése a gyermek családjáb l tortén kiemelésére, a leend gondozási helyére vagy

annak me gválto ztatásár a.

(4) A családsegít és gyermekj léti szo|gá|tatás feladata a családb l kiemelt gyermek visszahelyezése
érdekében:

a.) A családgondozás biztosítása - aZ otthont nyujt ellátást' illetve a tertileti gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végzo intézménnyel egytittmtÍkodve a család gyermeknevelési
kortilményeinek megteremtéséhez, javitásához, a sztil és a gyermek kozotti kapcsolat
helyreállitásához;

b.) az ut gondozás biztosítása - az otthont nyujt ellátást, illetve a tertileti gyermekvédelmi
szakszolgáItatást végzo intézménnyel egytittmríkodve a gyermek családjába t rtén
vi sszailleszkedéséhez.

11. S.

(1) A gyermekvédelmi szoIgálatszervezési, szo|gáltatási és gondozási fe|adatokat lát el a véd n i
szolgálatta| egytittmtikodve. Kezdeményezi, szervezi és osszehangolja a Gyvt. 17. $.-ban
meghatározott, valamint más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlel és
jelz rendszerben. Ennek érdekében sziikség szerint, de legalább negyedévi rendszerességgel
esetmegbeszélést tart.

(2) 
^ 

szolgá|at feladatai kÍ'ilonosen:

a) a teleprilésen élo gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése,
b) a gyennekek jogair l, a résztikre biáosított támogatásokr l val tájékoztatás, az ezeL<Itez val

ltozzáj ás segítése,
c) a védelembe vett gyermekek gondozási - nevelési tervének elkészítése;
d) a helyettes sztil i háI zat szervezése;
e) a nevelési _ oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai el|átásának segítése;

0 az onkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel
kí s éré se, rij ellátások b evezeté sének kezdemény ezése ;

g) felkérésére kornyezettanulmány készítése, illetve az orokbe fogadni szÍndékoz
kori'ilményeinek vizsgálata.

(3) A gyermekj léti szolgáItatás térítésmentes.

12. $.

A gyermekek napktizbenÍ ellátása

(I) AZ onkormányzat a gyermekek napkozbeni ellátása keretében a családban él gyermekek
életkorának megfelel nappali feliigyeletét, gondozását, nevelését (foglalko atását) és étkeztetését
szervezí meg azok számára, akiknek napkozbeni ellátás ár l a sziileik, gondoz ik munkavégzéstik,
egészségiigyi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

(2) 
^ 

gyermekek napkozbeni ellátását els sorban az olyan gyermekek számára kell biztosítani:

a) akinek testi, szellemi fejl dése érdekében álland napkozbeni ellátásra Van sztiksége;
b) akit egyediiláll vagy id skorri személy nevel;
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c) akivel egyutt a családban három vagy tobb gyermeket nevelnek, kivéve aú, akire nézve
eltart ja gyermekgondozási segélyben' gyerÍnekgondozási díjban vagy ápolási díjban részestil;

d) akir 1a sztil je, gondoz ja szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni.

(3) A gyermekek napkozbeni ellátásának lntézményi formái: voda, általános iskolai napkozi,
étkeztetés.

13. S.

A térítési díjak

(1) A gyermekj léti alapellátás keretében biáosított gyermekek napkozbeni ellátásáért téntési díjat
kell fizetni.

(2) 
^ 

gyermekek napkozbeni ellátását biztosít intézménÉen az alape|Itltások keretébe tartozo
szolgáItatások koziil csak az étkeztetésért kelltérítési díjat fizetni.

(3) 
^z 

intézményi térítési dt1at az - intézményvezetojavaslata a|apján- Képvisel -testiilet rendeletben
áIlapítja meg. FeltilvizsgáIatát évente két alkalommal lehet elvégezni. Az intézményi térítési díjr l
az el|átási tertileten é1 lakosságot a jegyzo a helyben szokásos m don tájékoztatja. Az intézményi
térítési díjat e rendelet I. számu melléklete tartalmazza.

(4) ,\Z intézményi térítési díj alapja az éIe|mezés nyersanyagkoltségének egy ellátottra jut napi
cisszege.

(5) A személyi térítési díjat az intézményvezeto áIlapít1a meg az intézményi térítési díj egy napra jut ,

általános forgalmi ad val novelt cisszege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá a 16. $.
s zerinti normatív kedvezmények fi gyelemb evételével .

(6) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj osszegét.

14. S.

A normatív kedvezmények

(1) Gyermekétkeáetés esetén a gyeÍmek és a tanul nappali rendszertí oktatásban tortén részvételéig:

a.) a rendszeres gyeÍTnekvédelmi kedvezményben részesiil gyermek és tanul után az
intézményi térítési díj 50 'Á-át;

b.) három _ vagy tobbgyermekes családoknál gyermekenként az tntézményi térítési díj 50 %-
at:'

c.) tart san beteg Vagy fogyatékos gyeÍmek, tanul után az intézmétyi térítési díj 50 %-át
kedvezményként kell biztosítani.

d.) Az a.) pontban meghatározott vodás, valamint bolcs dei ellátásban részestil gyermek
után az íntézményi térítési díj további 50 %-át kedvezményként kell biáosítani.

(2)^ normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehet igénybe.

15. S.

(1) Az intézmény vezetoje aZ ellátás megkezdésekor tát1ékoztatja a kotelezettet a személyi térítési
díjr l.
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(2) Ha a kcitelezett a személyi térítési díj osszegével nem ért egyet vagy annak normatív
kedvezményeken, illetve egyéb egyéni kedvezményeken trili további csokkentését (elengedését)
kéri, az értesitéskézhezyételét l számított 8 napon beliil a Képvisel -testiilethez fordulhat. Ebben
az esetben a Képvisel -testtilet a kérelem tárgyibanhatározattal dont.

A személyi térítési dijat egyhavi id tartamra el re, atárgyh nap 15. napjáig kell megfizetni. Ha a
kotelezett abefizetést elmulasztja, azintézményvezeto 15 napos határid vel felsz lit1a az elmaradt
térítési díj befizetésére. A határid eredménytelen eltelte esetén az intézményvezet az ugy osszes
konilményére tekintettel az ellátást megsztintetheti.

16. S.

( 1 ) E rendelet 2012. január 1 . napjén Lép hatályba.
(2) 

^ 
rendelet 1. számu mellékletében megállapitott térítési díjakat els alkalommal a 2012. év

februári térítési díj befizetéseknél kell alkal mazni.

Murony, 2011. decemb er 27 .

(3)

Fekete Ferenc Zoltán
polgármester

Kihirdetv e: 201 1 . december 22.

Kosznáné Pule Ilona
jegyzo

Kosznáné Pule llona
jegyzo

(-') M dosította az Il2OI4. (I.
(-') M dosította az II2OI4. (I.

27.) onkormÍnyzati rendelet, hatályos 2014. március 1.

27 .) onkormányzati rendelet, hatályos 2014. március 1 .

Az egységes szerkezetbe foglalás id pontja 2014. február 2].

n 
e';;^K\S
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(*2) l. melléklet az
I l 20t 4. (II. 27 .) onkormányzati rendelethez

Murony Kozség Önkormányzat Képvisel _ testiilete a gyermek étkeztetés térítési diját az
alábbiak Szerint állapítj a meg :

I. Óvodai étkeztetés:

303Ft 82 Ft Brutt : 385 Ft

II. Iskol ai étkeztetés :

a.) Napktizis ellátás (napi háromszori étkezés)

359Ft 97 Ft Brutt : 456 Ft

b.) Menzai e|látás (ebéd)

2I3Ft 57 Ft Brutt z2TOFt
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