Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2009. (III.19.)
RENDELETE
a gyermekvédelem helyi szabályairól
Tolmács Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete
(továbbiakban: képviselő-testület) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) helyi alkalmazása érdekében, a Gyvt. 18.§ (1) b)
pontjában, (2) bekezdésében, 21.§-ában, 29. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 131.§-ában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja, hatálya
1. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. alapján a Tolmács község területén élő gyermekek és
fiatal felnőttek védelme érdekében az e rendeletben felsorolt ellátásokat biztosítja.
(2) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a Gyvt. 4. § (1) bekezdésébe foglalt személyek közül a Tolmács
községben lakcímmel rendelkező gyermekekre, fiatal felnőttekre és
szüleikre
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a Gyvt.
4. § (1)-(2) bekezdésébe foglalt személyek közül a Tolmács községben
tartózkodó gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre
c) a Tolmács községben tartózkodó, az a)-b) pontba nem tartozó gyermek
védelmére, amennyiben az ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek
veszélyeztetésével vagy más elháríthatatlan kárral járna

Általános szabályok, eljárási rendelkezések
2.§ A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni,
illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, továbbá szervezi és
közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
3. § (1) Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes
képviselő, illetve a nagykorú jogosult Bánk-Tolmács Körjegyzőségnél
(továbbiakban: Körjegyzőség) terjesztheti elő, kivéve, ha e rendelet ettől eltérően
rendelkezik. A kérelem benyújtására kormányrendelet, miniszteri rendelet vagy
pályázati felhívás formanyomtatványt rendszeresíthet. Amennyiben az adott ellátás
megállapítása iránti kérelem benyújtására formanyomtatvány alkalmazása nincs
előírva, a kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és családja (az adott ellátás
igénylésénél számításba veendő személyek) természetes személyazonosító adatait,
a kérelem részletes indoklását. A kérelmező büntetőjogi felelősséggel tartozik a
kérelemben feltüntetett adatok valódiságáért és hitelességéért, a vagyoni és
jövedelmi viszonyok teljeskörű feltüntetéséért.
(2) A kérelmező köteles együttműködni a Körjegyzőséggel szociális helyzetének
feltárásában. A kérelemhez csatolni kell - vagy ezek hivatalból történő beszerzéséhez
szükséges hozzájárulásokat megadni - a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi

(3)

(4)

(5)
(6)

viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, melyeket törvény,
kormányrendelet, miniszteri rendelet, illetőleg e rendelet az egyes ellátásoknál
előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. A
jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető
jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap, egyéb jövedelmeknél
a kérelem benyújtását megelőző egy év.
A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző három hónap nettó jövedelem átlagáról kiállított munkáltatói
igazolás, amelytől eltérni csak akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban
igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető,
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem
benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye,
illetve bankszámla kivonat,
c) Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén az azt megállapító
határozat ,
d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolása a kérelem benyújtását
megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett
tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelemről
A polgármester és a települési képviselő a testületi ülésen javaslatot tehet
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására, ha a segélyezést rendkívüli
helyzet indokolja. Amennyiben a segélyezendő személy szociális helyzete a
képviselő-testület előtt ismert, a képviselő által indított eljárásban
jövedelemigazolást nem kell benyújtani, környezettanulmányt nem kell készíteni.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és rendszeres nevelési segély megállapítását
a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat is kezdeményezheti. A gyermekjóléti
szolgálat által készített környezettanulmányt az eljárás során el kell fogadni.
Az iskolakezdési támogatás megállapítását a polgármester és a települési képviselő
a testületi ülésen kezdeményezheti.

4. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a Körjegyzőség a kérelem alapján a
szükséges eljárást lefolytatja, az ügyet döntésre előkészíti, szükség esetén
környezettanulmányt készít és beszerzi mindazokat a bizonyítékokat, amelyek
benyújtására az ügyfél nem kötelezhető.
(2) Környezettanulmányt csak akkor kell készíteni, ha kétség merül fel a kérelmezők
által becsatolt nyilatkozat, illetve igazolások valóságtartalma tekintetében.
(3) Amennyiben az önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy a
környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család
életkörülményei nem felelnek meg a vagyonnyilatkozatban szereplő adatoknak,
vizsgálatra kerül sor. A vagyoni helyzet vizsgálata során felhasználhatók a
földhivatali tulajdoni lapok, a gépjárműadó-nyilvántartások, s minden olyan egyéb
igazolás, amely a kérelmező és családtagjai vagyoni helyzetére vonatkozik.
(4) Ha a helyi önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy
környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel
a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa
lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70 %-át, a valós jövedelem az igazolt
fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra.
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5. § (1) A megállapított pénzbeli ellátásokat a körjegyzőség pénzügyi csoportja - egyedi
határozat alapján - a tárgyhót követő hó 5. napjáig utalja ki és gondoskodik a
rendszeres ellátások havonta történő folyósításáról. Indokolt esetben az ellátás
készpénzben is folyósítható.
(2) Az eseti támogatás megállapításáról szóló határozatban a folyósítás határideje az
(1) bekezdéstől eltérően is megállapítható.
(3) A körjegyzőség gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi
elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.
6. § Amennyiben az ellátás nem rászorultsági alapon kerül megállapításra (jövedelmi
viszonyok vizsgálata nélkül) nem folyósítható a szociális normatíva terhére. E tényt
a döntést tartalmazó határozatban rögzíteni kell.

Pénzbeli és természetbeni ellátások
7. § (1) A jogosult részére a családi környezetben történő ellátás, nevelés elősegítése
érdekében, továbbá szociális rászorultságára tekintettel, pénzbeli és természetbeni
ellátás nyújtható.
8.§

A gyermekjóléti szolgálat vagy az óvónő javaslata alapján a körjegyző rendelkezhet
arról, hogy az első alkalommal járó óvodáztatási támogatás természetben nyújtandó.

9.§

(1) Az önkormányzat a gyermekek, fiatal felnőttek részére az alábbi pénzbeli és
természetbeni ellátásokat biztosítja:
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
b) iskoláztatási támogatás
c) térítési díj támogatás
d) Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel.
(2) Természetbeni ellátás formájában nyújtott támogatásként elsősorban a gyermekek
tankönyv-, és tanszerellátásának támogatása, a tandíj a gyermekintézményi étkezési
térítési díj, kollégiumi díj kifizetésének átvállalása nyújtható.
(3) A támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában szükséges megállapítani,
ha
a) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve
intézményi térítési díj támogatásra irányul,
b) a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél
térítési díj, illetve egyéb, a tanitatással-neveléssel kapcsolatba felmerült
költségek tekintetében hátralék keletkezett,
c) ha köztudomású tények alapján alaposan feltételezhető, hogy a pénzbeli
támogatás nem a gyermek nevelésére, gondozására kerülne
felhasználásra.
(4) Amennyiben az önkormányzat a támogatást térítési díj támogatásaként állapítja
meg, a határozat egy példányával az ellátást biztosító intézményt is értesíteni kell.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
10. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 21. §-a alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesíti az erre jogosult gyermeket.
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(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni formában is
nyújtható.
(3) A támogatás mértéke alkalmanként 3.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig, naptári évenként
legfeljebb 40.000 Ft-ig terjedhet.
(4) A pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás legfeljebb három hónapra havi
részletben is adható, összege (havi részlet esetén havonta) 1.000 Ft-nál kevesebb
nem lehet.
(5) Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti a
25. életévét be nem töltött, középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló fiatal felnőttet.
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos ügyek a képviselő-testület
hatáskörébe tartoznak.
(7) A hatáskör gyakorlója előírhatja, hogy a támogatásban részesített család köteles
elszámolni a kiutalt összeg felhasználásával.
(8) A támogatás megállapításához a kérelem indoka szerint a gyermekjóléti szolgálat,
a Gyámhivatal, vagy az egészségügyi szolgálat javaslata is megkérhető.

Iskolakezdési támogatás
11. § (1) Az önkormányzat - hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül - a tanévkezdés és
iskoláztatás megkönnyítése érdekében a községben lakóhellyel rendelkező általános
iskolai és középiskolai nappali tagozatos tanulók, továbbá a felsőfokú intézmény
nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek részére a tanulmányok folytatásával járó
anyagi terhek enyhítése érdekében iskoláztatási támogatást biztosíthat. Az
iskoláztatási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás (tankönyvek, iskolaszerek
vásárlása) formájában is nyújtható.
(2) A Képviselő-testület a támogatás feltételeit
a) éves költségvetési rendeletében, vagy
b) a költségvetésének függvényében határozattal
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában rögzített esetben az iskoláztatási támogatással
kapcsolatos ügyekben – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben - a
polgármester jár el.
Térítési díj támogatás
12. § (1)Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi - hivatalból, jövedelemre
való tekintet nélkül - támogathatja az óvodai elhelyezésben részesülő gyermeket
valamint a nappali tagozatos általános iskolai és középiskolai tanulót a térítési díj
részben vagy egészben történő átvállalásával. A Gyvt. 148. § (5) bekezdésében
rögzített normatív kedvezmény nem minősül térítési díj támogatásnak.
(2) A Képviselő-testület a támogatás feltételeit és mértékét a gyermekétkeztetés és
szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló helyi rendeletben
állapítja meg.

Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel
13. § (1) Az önkormányzat az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelöli a pályázati
feltételeknek megfelelő, hátrányos helyzetű tanulót.
4

(2) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, az Arany János
Tehetséggondozó Programban részt vevő tanuló részére tanulmányi ösztöndíjat
vagy szociális támogatást biztosít. A támogatás formáját és összegét a képviselőtestület a költségvetésének függvényében, a tanuló jövedelmi viszonyainak,
illetőleg tanulmányi eredményének figyelembe vételével a költségvetésének
függvényében határozattal állapítja meg.
Gyermekjóléti alapellátások
Gyermekjóléti szolgálat
14.§ Az önkormányzat illetékességi területén a gyermekjóléti feladatok ellátásáról a NyugatNógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (továbbiakban: gyermekjóléti
szolgálat) útján gondoskodik.
Gyermekek napközbeni ellátása
15. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Tolmács-Bánk Óvodájában
és a Rétság Általános Iskolai Napközi ellátásával biztosítja.
(2) A felvétel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján történik.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében díj csak a gyermekétkeztetésért
fizetendő. A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapítása a Gyvt.
148. §-a alapján, az önkormányzat által biztosított támogatások (kedvezmények)
figyelembe vételével történik. A fizetendő intézményi térítési díj az intézményben
irányadó térítési díj alapján kerül megállapításra.
Gyermekek átmeneti gondozása
16. § (1) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozása keretében megszervezi az
átmeneti gondozásra szoruló gyermek (és otthontalanná vált szülője) gyermekek
átmeneti otthonában, illetőleg családok átmeneti otthonában történő elhelyezését.
(2) A gyermekek átmeneti gondozása érdekében az önkormányzat ellátási szerződést
köthet a gyermekek, illetve a családok átmeneti otthonában történő elhelyezés
biztosítása céljából a megfelelő ellátást biztosító intézménnyel.
Záró rendelkezés
17.§ (1) E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tolmács Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (VII.25.) rendelet 19-21.§-a, 24.§-a,
26.§-a.
Tolmács, 2009. március 18.
Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési Záradék:
A Rendelet kihirdetve: 2009. március 19-én
Torma Andrea
körjegyző
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