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Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének
7/1998.(III.31.) rendelete
az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól1

Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) a
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 18. §-ának, 19. §-ának, 21. §-ának, 29. §-ának, 31. §-ának és
131. §-ának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:2
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy Bakonybél Önkormányzat közigazgatási területén (a
továbbiakban: közigazgatási terület) – a Gyvt-ben, a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm.
rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – megállapítsa
azokat az alapvetı szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a
gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetetésérıl, a hiányzó
szülıi gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült
fiatal felnıttek társadalmi beilleszkedésérıl.
A rendelet hatálya
2. §
(1)3 A rendelet hatálya Bakonybél Önkormányzat közigazgatási területén a Gyvt. 4. §
(1) és (2) bekezdésben meghatározott személyekre terjed ki.
(2)4 Az (1) bekezdésben meghatározott személyen kívül e rendelet szerint kell eljárni
a Gyvt. 4. § (3) bekezdésben meghatározott személyekre.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás
keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha a közoktatásról szóló – többször
módosított – 1993. évi LXXXIX. Tv. 114. §-a alapján térítési díj fizetési kötelezettség
mellett igénybe vehetı szolgáltatások körébe tartozik.
(4) E rendelet alkalmazása során figyelembe kell venni a Gyvt. Rendelkezéseit,
valamint a Gyvt. 162. §-a alapján annak végrehajtására megjelent jogszabályokat.
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A gyermekek védelmének rendszere
3. §
(1) A gyermek védelme, a családban történı nevelkedésének elısegítésére,
veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülıi vagy
más hozzátartozó gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének
biztosítására irányul tevékenység.
(2) A képviselıtestület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és
természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi
és közvetíti a máshol igénybe vehetı ellátásokhoz való hozzájutást.
(3) A gyermekek védelmét a képviselıtestület a következı pénzbeli, természetbeni
és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a)5 Pénzbeli és természetbeli ellátások:
a.a.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása,
- gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülı6.
Eljárási rendelkezések
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi
ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülı, vagy más törvényes képviselı a
Bakonybél-Pénzesgyır Községek Körjegyzıségén (a továbbiakban: körjegyzıség)
terjesztheti elı.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását a nevelésioktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó
intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó
társadalmi szervezet is kezdeményezheti.
(3) 7 Az e rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való
jogosultságot a képviselıtestület állapítja meg.
5. §
(1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös
háztartásban élı közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól és
vagyoni helyzetérıl a szülı (törvényes képviselı) a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet
2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a
jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy fıre jutó jövedelem
számításárnál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat
becsatolni:8
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a) a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a
gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot,
b) a szülı felügyeleti jog egyik szülı általi gyakorlása esetén az erre
vonatkozó megállapodást tartalmazó jegyzıkönyvet,
c) tartósan beteg, illetıleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára
vonatkozó igazolást,
d) középfokú, vagy más felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló
esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói, vagy hallgatói jogviszony
fennállásáról.
(2) Az egy fıre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élı közeli
hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérı és
házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj
összegével.
(3) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelızı hat hónap átlagát
kell figyelembe venni. Ettıl eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban
igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhetı.
(4) A jövedelem számításánál közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell
figyelembe venni:
- a szülıt, a szülı házastársát, vagy élettársát;
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı gyermeket;
- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali tagozaton
egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató gyermeket,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg fogyatékos
gyermeket;
- az elızıekbe nem tartozó, a Csjt. alapján a szülı, vagy házastársa által
eltartott rokont.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérı szülıvel
(törvényes képviselıvel) közös háztartásban élı valamennyi
a) vérszerinti és örökbefogadott gyermeket,
b) nevelt és családba fogadott gyermeket.
(6) A támogatást kérıvel közös háztartásban élı gyermekként kell figyelembe venni
azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen
diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot
meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.
(7) 9 Az e rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítása elıtt környezettanulmányt kell készíteni.
(8)10
6. §11

II. FEJEZET
A PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK
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7. §12
(1) 13,14,15 (2)16,17 (3)18 (4)
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8. §
(1) A képviselıtestület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) Létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag
tartós betegsége vagy más okból bekövetkezı tartós jövedelemcsökkenés, illetve
elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás.
(3) 19 A (2) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlı körülmény: a
családban bekövetkezett haláleset, tartós betegség, tartós táppénzes állomány, a
gyermek súlyos betegsége, a család lakásában bekövetkezett elemi kár vagy csapás.
9. §
A képviselıtestület az óvodában és iskolában étkeztetést igénybevevı – a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülık kivételével – gyermekeknek
az étkezési térítési díj, a tankönyv beszerzés költségeinek, valamint a tanulói bérlet
beszerzés költségeinek támogatására, továbbá az újszülött gyermekeknek a
születésük évében rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg.
(2) A képviselıtestület az (1) bekezdésben meghatározott – rászorultságtól független
– ellátás gyermekenkénti mértékét éves költségvetési rendeletében állapítja meg.
10. §
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 1000 Ft-nál kevesebb és a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2-szeres összegénél magasabb nem lehet.
(2) A támogatás összegérıl és formájáról határozatban kell rendelkezni. Amennyiben
egy határozatban többszöri támogatás kerül megállapításra, fel kell sorolni a késıbbi
kifizetések idıpontját és a kifizetendı támogatás összegét.
III. FEJEZET
A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
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11. §
(1) A pénzbeli gyermekvédelmi támogatások helyett részben vagy egészben a
következı természetbeni ellátást állapíthat meg a hatáskört gyakorló szerv:
a)20
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
(2) Az e rendelet 9. §-ában szabályozott ellátást természetbeni ellátás formájában
kell nyújtani.
12. §
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 21 természetbeni ellátás formájában
nyújtható különösen az általános iskoláskorú, védelembe vett gyermekek számára az
intézményi étkezési térítési díj (vagy annak egy része) átvállalása céljából.
(2) Természetbeni ellátásként lehet megállapítani a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást22 vagy annak egy részét a középiskolai vagy felsıfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán fizetendı térítési díj (vagy annak egy része) átvállalása céljáról.
(3) Akkor lehet rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeli ellátás
formájában megállapítani, ha23
a) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj
támogatásra irányul,
b) a kérelem benyújtását megelızıen a nevelési-oktatási intézménynél térítési
díj, illetve egyéb, a taníttatással-neveléssel kapcsolatban felmerül költségek
tekintetében hátraléka van,
c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a gondozó a
pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítja.
IV. FEJEZET
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

Gyermekjóléti szolgáltatás
13. §
(1) A képviselıtestület a Gyvt. 39. §-ában meghatározott szolgáltatást, mint
alapellátást biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a védınıi szolgálattal – szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
(3) 24 A képviselıtestület a gyermekjóléti szolgáltatást a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Olaszfalú intézmény fenntartásával
biztosítja.
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Gyermekek napközbeni ellátása
14. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának
megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatást és étkeztetését
kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói
munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem
tudnak gondoskodni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátást különösen az olyan gyermekek számára kell
biztosítani
a) akiknek testi, illetve szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni
ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló, vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a
családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve
eltartója gyermekgondozási segélyben gyermekgondozási díjban, vagy
ápolási díjban részesül,
c) akinek szülıje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud
gondoskodni.
(3) A képviselıtestület a gyermekek napközbeni ellátását az Általános Iskola és
Napköziotthonos
Óvoda
Bakonybél-Pénzesgyır
intézményében,
illetve
intézményegységében biztosítja.
15. §
(1) A képviselıtestület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı
térítési díjat évente legfeljebb kétszer, külön rendeletben állapítja meg.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
Helyettes szülı25
15/A. §26
A képviselıtestület a Gyvt. 45. § - 46. § alapján átmenti gondozásra szoruló gyermek
ellátására helyettes szülıt foglalkoztat.
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
16. §
(1) E rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.
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Hatályukat vesztı rendelkezések
17. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Bakonybél Önkormányzat
Képviselıtestületének a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló
7/1997.(V.7.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: Szociális Ör.) 30. §-át megelızı
„Rendszeres nevelési segély” alcíme, a 30.§-31. §-a, a 35. §-t megelızı „Átmeneti
nevelési segély” alcíme, a 35-36. §-a, a 39.§ b-c. pontja, a 45.§ c. pontja, az 51. §-t
megelızı „Gyermekek napközbeni ellátása” alcíme, valamint az 51. §-a.
Módosuló jogszabályok
18. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg módosul a Szociális Ör. 7. § (1) bekezdés
annak a. pontjáig, a 9. § (2) bekezdés elsı mondata, a 13. § (2) bekezdése, a 40. §
(3) bekezdése az alábbiak szerint:
7.§ (1) A havi rendszerességgel megállapított ellátások (munkanélküliek
jövedelempótló támogatása, ápolási díj, rendszeres szociális segély, idıskorúak
járadéka, lakásfenntartási támogatás) összege a kérelem benyújtásának hónapjában
(a)
9.§ (2) Az átmeneti segélyre való jogosultságot megállapító határozat azonnal
végrehajtható.
13. § (2) A hatáskört gyakorló szerv szociális rászorultság esetén,
rendeletben szabályozottak szerint rászorultságtól függetlenül a jogosult
munkanélküliek jövedelempótló támogatását, ápolási díjat, rendszeres
segélyt, idıskorúak járadékát, lakásfenntartási támogatást, átmeneti
temetési segélyt állapíthat meg.

illetve a
számára
szociális
segélyt,

40. § (3) Természetbeni ellátás különösen: az élelmiszer, a ruha, a cipı, közüzemi
díjak, illetve minden olyan a létfenntartáshoz szükséges árú, szolgáltatás
megvásárlása amikor annak ellenértékének kifizetése a jogosult helyett történik.
Bakonybél, 1998. március 24.
Kuti Ferenc sk.
polgármester

Markóné Kerper Erika sk.
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 1998. március 31.
Markóné Kerper Erika sk.
körjegyzı
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Az egységes szerkezető szövegezés a következı rendelet módosítások alapján
készült:
 6/2004.(IV.30.) rendelet,
 1/2006.(II.3.) rendelet.
Bakonybél, 2006. február 3.
Kerper Erika
körjegyzı

