Porpác község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2006.(VII.21.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
(egységes szerkezetben)

Porpác község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. Tv. (a
továbbiakban: gytv.) 18. § (1)-(2) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 29. § (1)-(2)
bekezdéseiben és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a
gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által
biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, az alábbi rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
A rendelet célja, hatálya
1. § (1) E rendelet célja, hogy a gytv. helyi végrehajtásként meghatározza az önkormányzat
által nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatások formáit, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátás igénybevételének és érvényesítésének feltételeit és garanciáit.
(2) E rendelet hatálya Porpác község közigazgatási területén tartózkodó – gytv. 4. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározott – személyekre terjed ki.
Eljárási rendelkezések
2. § (1) Gyermekvédelmi ellátásra irányuló kérelmét szóban vagy írásban Bögöt-Porpác
Körjegyzőségen 9612 Bögöt, Tóth Gy. U. 12. (a továbbiakban: Körjegyzőség), vagy a
polgármesternél terjesztheti elő a gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő. A szóban
előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(2) A kérelmező köteles csatolni:
a) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a család jövedelmi,
vagyoni viszonyairól szóló a 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet 3. számú mellékletében foglalt
nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat,
b) közép-és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetén az oktatási intézmény
igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.
(3) A gytv. eltérő rendelkezése hiányában a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta
rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap, egyéb
jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző egy év.
(4) A képviselő-testület a kérelem elutasítását a polgármesterre ruházza - képviselő testület
hatáskörébe tartozó ügyben is – ha a kérelmező az eljárás lefolytatásához szükséges igazolásokat,
nyilatkozatokat felhívás ellenére sem csatolja.
II. FEJEZET
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
3. § (1) A képviselő-testület a gytv.-ben meghatározott esetben rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást folyósít.
(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül a gyermek, a fiatalkorú, a fiatal felnőtt
(a továbbiakban: gyermek), ha családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(3) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az
alkalmanként jelentkező többletkiadások – betegség, elemi kár, vagy iskoláztatás – miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmankénti összege a rászorultsághoz
igazodóan, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig terjedhet.
(5) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeres összegéig terjedő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesíthető.

(6) A fiatal felnőtt részére csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
(7) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti,
jövedelemigazolástól, illetve az (4)-(5) bekezdésben foglaltakról függetlenül is nyújtható
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
Tankönyvtámogatás
4. §1 (1) A képviselő-testület a gyermek és a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel a
tanévkezdés megkönnyítése érdekében a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek és
közlekedési költségek enyhítése érdekében minden év július hónapban pénzbeli támogatást
állapíthat meg.
(2) A pénzbeli tankönyvtámogatásra az a Porpác község közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező gyermek és a fiatal felnőtt jogosult,
a) aki a tárgyév szeptember hónapban
aa) általános iskolai oktatási intézményben tanulói,
ab) középiskolai oktatási intézményben nappali tagozatán tanulói, vagy
ac) felsőoktatási oktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik; és
b) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.
(3) A tankönyvtámogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője, fiatal felnőtt
kérelmező esetén a fiatal felnőtt a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon nyújtja be.
(4) A tankönyvtámogatás mértéke
a) általános iskolai oktatási intézményben tanuló esetében legfeljebb 10.000 Ft,
b) középiskolai oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében legfeljebb 10.000 Ft,
c) felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgató esetében legfeljebb 10.000 Ft,
amelynek az évenkénti konkrét összegét a képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi
költségvetése ismeretében határozza meg.
Gyermekek egyszeri támogatása
5. § (1) A képviselő-testület a községben lakóhellyel rendelkező 6 éves kor alatti gyermekek
részére évente egy alkalommal – általában karácsony előtt – támogatást biztosít, ha a gyermek
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének ötszörösét.
(2) A megállapítandó támogatás összege 12.000 Ft/gyermek.
(3) A gyermekek egyszeri támogatásával kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület a
polgármesterre átruházza.
Természetben nyújtott ellátások
6. § (1) A képviselő-testület döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
(2) Természetbeni ellátás különösen az iskolás gyermekek tankönyv támogatása,
gyermekintézmények étkeztetési térítési tandíjnak, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása,
utazási költség megtérítése, üdültetési költségekhez történő hozzájárulás.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás összegét lehetőség esetén a gyermek ellátását, nevelését –
oktatását biztosító intézmény részére kell átutalni.

III. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó ellátás
Alapellátás
1

A 4. § a 7/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet
27-től.

1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2013. június

7. § A képviselő-testület a gyermekjóléti alapellátás keretében az alábbi ellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgálat,
b) gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekjóléti szolgálat
8. § (1) A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást külön jogszabályban meghatározott
képesítési előírásoknak megfelelő személy megbízási szerződés útján történő foglalkoztatásával,
2007. január 1-től Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a gytv. 39-40. §-ai, továbbá a képviselő-testület
rendelete és határozatai szerint látja el.
(3) A szolgáltatás iránti igényt a gyermekjóléti szolgálatot ellátónál lehet szóban, vagy írásban
benyújtani.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekek napközbeni ellátása
9. § (1) A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását különböző formában biztosítja:
a) óvodai ellátás:
Sárvár Város Képviselő-testületével kötött társulási megállapodás alapján a Sárvári
Önkormányzat által fenntartott intézményekben.
b) általános iskolai napközi otthoni ellátás
- az alsó tagozatos általános iskolai tanulók részére a Bögöt Községi Képviselő-testülettel
kötött társulási megállapodás alapján Bögöt Községi Önkormányzat által fenntartott Bögöti
Általános Iskolában,
- a felső tagozatos általános iskolai tanulók részére Sárvár Város Képviselő-testületével kötött
társulási megállapodás alapján a Sárvári Önkormányzat által fenntartott intézményekben.
(2) Az ellátás iránti igényt a szülő (törvényes képviselő) az intézmény vezetőjénél nyújtható be,
aki értesíti a szülőt (törvényes képviselőt) az ellátás biztosításáról és a fizetendő térítési díj
mértékéről, befizetés időpontjáról.
IV. FEJEZET
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gytv., továbbá a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendeletben és a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10).
Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló 5/2003.
(VI.24.) és a 3/2001. (II.20.) rendelettel módosított 5/2000. (VI.21.) önkormányzati rendelet.
Bögöt, 2006. július 20.
Boros Béla s. k.
Polgármester

Horváthné Sinka Erzsébet s. k.
Körjegyző

Kihirdetve: 2006. július 21.
Hatályos: 2006. július 21.
Horváthné Sinka Erzsébet s. k.
Körjegyző

