
                                                  

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

11/2012. (V.30.)

önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról
(egységes szerkezetben a 16/2013. (XII.20.) az 5/2015. (IV.7.) az 5/2017. (IV.4.) és a 8/2020.

(III.31.)  önkormányzati rendelettel)

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
az 1. §  tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. § (3) bekezdésében, 
a 2. § a) pontja tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. § b) pontja tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében,
a 3. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 21.§ (1) bekezdésében,
a 4. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 18.§ (5) bekezdésében,
az  5.  §  (1)  bekezdése  tekintetében  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 19. § (2) bekezdésében, 
az 5.§ (2) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  szóló
1997. évi XXXI. törvény 131.§ (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (3) bekezdésében,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
a 7. § (1) bekezdés tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés a) pontjában,
a 7.  § (2) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről  és a gyámügyi igazgatásról  szóló
1997. évi XXXI. törvény 32.§ (1) bekezdés d) pontjában,
a 7.  § (3) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről  és a gyámügyi igazgatásról  szóló
1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés b) pontjában,
a 7. § (4) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
a 8. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29.§ (2) bekezdés c) pontjában, 
a 9. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29.§ (2) bekezdés d) pontjában,
a 10. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29.§ (1) bekezdésében,
a 11. § (1) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében,
a 11. § (2) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés e) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)
bekezdésben meghatározott feladatkörében,
az 5. § (1) bekezdés és a 7. § (4) bekezdés tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében eljárva a 7. § (1) bekezdés a) és d) pontja, 7. § (2)-(4)
bekezdései, 8-9. §-ai, 10. § (1) és (3) bekezdései, 11. §-a, és 3. melléklete tekintetében  Mérk,
Fábiánháza,  Tiborszállás  és  Vállaj  önkormányzatai  képviselő-testületének  hozzájárulásával  a
következőket  rendeli el:



1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet 7. § (1) bekezdés a) és d) pontjának, 7. § (2)-(4) bekezdéseinek, 8-9. §-ainak,
10.  §  (1)  és  (3)  bekezdéseinek,  és  11.  §-ának  hatálya  kiterjed  Nagyecsed  város,  Mérk
nagyközség, valamint Fábiánháza, Tiborszállás, és Vállaj, községek közigazgatási területére.

2. Ellátási formák

2.  §1 A  gyermekek  védelmét  az  önkormányzat  pénzbeli,  természetbeni  illetve  személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:
    a)  pénzbeli és természetbeni ellátásként önkormányzati segély a  szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 5/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet szerint,
    b)  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásként a rendelet 7.§ (1)   bekezdésében
felsoroltak.

3. Pénzbeli ellátás

3. §2 

4. Természetben nyújtott ellátások

4. §3 

5. A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai

5. §4 

6. §5 

6. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái, igénybevételük eljárási szabályai

7. § (1) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat
biztosítja:
    a) gyermekjóléti szolgáltatás,
    b) gyermekek átmeneti gondozása, 
    c) helyettes szülő,
    d) gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében,
    e) gyermekek napközbeni ellátása óvodában,
    f) gyermekek napközbeni ellátása iskolában, napközi keretében,
    g) gyermekek napközbeni ellátása iskolában, menza keretében.

(2) Az ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél kell benyújtani, aki dönt
az igénybevételről.

(3)  Az  ellátás  keretében  biztosított  gyermekétkeztetés  biztosítására  irányuló  kérelemhez  a
kérelmező köteles csatolni a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot személyes adatairól és
jövedelmi viszonyairól.

(4) Ha a kérelmező, vagy törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, a vitatott
döntésről a Képviselő-testület Szociális Bizottsága dönt.

7. Ellátás biztosítása külön eljárás nélkül
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8. § Külön eljárás nélkül, soron kívül kell az ellátást biztosítani, ha a kérelmező:
    a)  önmaga ellátására  teljesen  képtelen,  és  nincs  olyan  hozzátartozója,  aki  az  ellátásáról
gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható
meg,
    b) háziorvos vagy szakorvos szakvéleménye alapján soron kívüli ellátása indokolt,
    c) életkörülményeiben, szociális, egészségügyi állapotában olyan változás állt elő, hogy a
soron kívüli ellátás hiánya az életét, testi épségét veszélyeztetné.

8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszüntetése

9. § Meg lehet szüntetni a 7. §. (1) bekezdés d), valamint f)-g) pontjaiban meghatározott 
gyermekjóléti  ellátást, ha:
    a) a térítési díj fizetésére kötelezett a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére   sem
tesz eleget és emiatt legalább három hónapos díjfizetési hátraléka keletkezett,
    b) a gyermek az ellátást folyamatosan, legalább 1 hónapig alapos indok nélkül nem veszi
igénybe.

9. Az egyes gyermekjóléti ellátások biztosítása

10.  §  (1)  A  gyermekjóléti  szolgáltatást  az  önkormányzat  a  Szatmári  Kistérségi  Szociális
Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

(2) A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat más szervvel kötött ellátási szerződés
alapján, vagy a működtető által kijelölt helyettes szülő útján biztosítja.

(3) A bölcsődei ellátást az önkormányzat a Szatmári Kistérségi Bölcsőde útján biztosítja.

(4) A  7.  §  (1)  bekezdés  e)-g)  pontjaiban  meghatározott  gyermekjóléti  ellátásokat  az
önkormányzat az általa működtetett óvodában és iskolában biztosítja.

10. Térítési díjak

11. § (1) A 7. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott ellátások díjmentesek, a 7. § (1)
bekezdés  d)-g)  pontjaiban  meghatározott  ellátások díjkötelesek.  A térítési  díjat  a  gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
148.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezett  köteles fizetni.

(2) A díjköteles  ellátások térítési  díját  (a  továbbiakban:  intézményi  térítési  díj)  a  rendelet  3.
melléklete tartalmazza.

(3)6 Szociális  rászorultság  alapján  a  gyermekétkeztetésnél  az  intézményi  térítési  díj  100%-át
kedvezményként  kell  biztosítani  a  Gyvt.  alapján  normatív  kedvezményre  nem jogosultaknál,
feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. 

11. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2012. július 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:
    a) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet, 
    b) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/2008. (I.31.) önkormányzati rendelet,
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    c) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 10/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet,

    d) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 1/2009. (II.13.) önkormányzati rendelet, valamint
    e) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2011. (III.7.) önkormányzati rendelet.

    Kovács Lajos                              Dr.Bölcsik István  
     polgármester                            jegyző

1 Módosította: a 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től.
2-5 Hatályon kívül helyezte: a 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. hatálytalan: 2014. 
január 1-től.
6  Beiktatta: az 5/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendelet, módosította: a 7/2017. (IV.4.) 
önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. május 1-től.

1.melléklet a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelethez7

7 Hatályon kívül helyezte: a 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. hatálytalan: 2014. január 
1-től.

2. melléklet a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

a gyermekétkeztetés iránti kérelemhez

A) Személyi adatok

1.  A  gyermekétkeztetést  kérő  neve  (leánykori  név
is): ...................................................................................................................

a) Anyja neve: .....................................................................................................................
b)  Születési helye, ideje: ......................................................................................................
c) Lakóhelyének címe: .........................................................................................................

2.  A  gyermekétkeztetéssel  érintett  gyermek(ek)  neve,  születési  helye,
ideje: ...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
a) Anyja neve: .....................................................................................................................
b) Lakóhelyének címe: .........................................................................................................

3. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő
közeli hozzátartozók száma: .................................................................
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4. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:

  Név  Születési hely, idő  Anyja neve
 - házastársa, élettársa    

 - egyéb rokon 
(akinek eltartásáról 
gondoskodik)

   

 - gyermekei    
    
    
    
    

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

B) Jövedelmi adatok

 A jövedelmek típusai  A kérelmező 
jövedelme

 A
kérelmezővel

közös
háztartásban 
élő házastárs 

(élettárs)
jövedelme

 A
kérelmezővel

közös
háztartásban 

élő egyéb
rokon 

jövedelme

 Összese
n

 1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó jövedelem
és táppénz

      

 2. Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem

      

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből származó 
jövedelem

      

 4. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű 
ellátások

      

 5. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás)

      

 6. Munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás

      

 7. Föld bérbeadásából származó 
jövedelem

      

 8. Egyéb (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 
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származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.)
 9. Összes bruttó jövedelem       

 10. Személyi jövedelemadó vagy 
előleg összege

      

 11. Egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulék összege

      

 12. Munkavállalói járulék összege       

 13. A család összes nettó 
jövedelme [9-(10+11+12)]

      

 14. A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő tényezők 
(tartásdíj összege)

      

      

 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI 
KI! 
Önkormányzat által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátás [a 
szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
4. § (1) bek. i) pontja]

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

Kijelentem,  hogy  a  fenti  adatok  a  valóságnak  megfelelnek.  Hozzájárulok  a  nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

Dátum: ......................................................

...................................................................
a gyermekétkeztetést igénylő aláírása

3. melléklet a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelethez8

Az intézményi térítési díjak napi összege:

1.Bölcsőde: 
1.1. reggeli: 116 forint/nap
1.2. tízórai: 33 forint/nap
1.3. ebéd: 184 forint/nap
1.4. uzsonna: 120 forint/nap
1.5. étkezés összesen: 453 forint/nap
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1.6. számított gondozás díj: 792 forint/nap
1.7. megállapított gondozási díj: 0 forint/nap

2.Óvoda:
2.1. tízórai: 66 forint/nap
2.2. ebéd: 243 forint/nap
2.3. uzsonna: 65 forint/nap
2.4. összesen. 374 forint/nap

3.Általános iskola:
3.1. tízórai: 90 forint/nap
3.2. ebéd: 352 forint/nap
3.3. uzsonna: 100 forint/nap
3.4. összesen. 542 forint/nap

8 Módosította: a 8/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. május 1-től.
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	4. Természetben nyújtott ellátások

