Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdés b) pontjában, a
(2) és (5) bekezdésében, a 20/C. § (10) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, a 29. § (1)
bekezdésében, a 32. § (1) bekezdés d) pontjában, a 131. § (1) bekezdésében és a 137. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Eljárási rendelkezések
1. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapítására, az ellátás összegének meghatározására, és a tankönyvtámogatás
megállapítására vonatkozóan hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítására
irányuló kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványokon a Bakonyszentkirályi
Közös Önkormányzat Hivatal Porvai Ügyfélszolgálatán (8429 Porva, Kőrishegy utca 10.) kell
benyújtani.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához kérelmező
köteles csatolni:
a) a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot a
jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt,
b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében – ha
nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor állapítják meg a támogatást – az oktatási
intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.
(4) A tankönyv támogatási kérelem benyújtásához mellékelni kell:
a) e rendelet 1. sz. mellékeltében foglalt nyilatkozatot a jövedelmi igazolásokkal
együtt, és a tankönyvek árának befizetését igazoló csekket.
(5) A tankönyvtámogatás iránti kérelmet szeptember 30-ig lehet benyújtani.
(6) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (3) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.
(7) A kérelmekben, valamint a jövedelemnyilatkozatokban és igazolásokban szereplő
adatok valódiságát az ügyintéző környezettanulmány készítésével vizsgálhatja.
Ellátási formák
2. § A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:
a) pénzbeli és természetbeli ellátások:
aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
ab) tankönyvtámogatás,
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
ba) gyermekjóléti szolgálat,
bb) gyermekek napközbeni ellátása érdekében, működtetett óvoda.
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Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
3. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek,
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és a család időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (pl.: szociális
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek tartósan beteg,
elemi kár, beiskolázás, szülők munkanélkülivé válása).
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja
meg az 5.000 forintot.
(3) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 10.000 forint erejéig részesíthető
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.
(4) Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg, egy
naptári éven belül csak legfeljebb 5.000 forint erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban.
(5) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét
veszélyezteti, jövedelemigazolástól, illetve a 4.§ (4)–(5) bekezdésben foglaltaktól függetlenül
is nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
Tankönyvtámogatás
4. § (1) Az önkormányzat - kérelemre – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a település
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános iskolai nappali tagozatos tanuló és
ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő gyermek részére a tankönyvet ingyenes biztosítja,
feltéve, hogy a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
minimum mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.
(2) A támogatás igénybevétele az 1. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.
(3) A támogatásra felhasználható keretet a képviselő-testület az önkormányzat éves
költségvetési rendeletében állapítja meg.
Természetben nyújtott ellátások
5. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában
is nyújtható.
(2) Természetbeni ellátások különösen:
a) gyógyszerköltség átvállalása,
b) tandíj, kollégiumi díj átvállalása,
c) tanszerellátás költségeinek átvállalása,
d) gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása,
e)élelmiszerutalvány biztosítása.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a
döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás csak természetbeni támogatásként nyújtható,
ha a családban védelembe vett gyermek él.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg
természetbeni ellátás formájában, ha
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul;
b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul
vagy
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c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a pénzbeli
támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
6. § Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgálat
Gyermekjóléti szolgálat
7. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat megállapodás alapján a Zirc Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ működtetésével látja el.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes
képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a
gyámhivatal vagy bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján
végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál
lehet.
(3) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40. §-ai határozzák meg.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.)
Kormányrendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 10/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet, a 8. § (1) bekezdésének, 12.
§-nak és az 1. mellékletének kivételével.
Porva, 2013. augusztus 28.
Veinperlné Kovács Andrea
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: Az önkormányzat hirdetőtábláján: 2013. szeptember 9.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző
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1. melléklet a 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
Tankönyvtámogatás megállapításához

Szülő neve:

__________________________ Leánykori név: ________________________

Születésének dátuma: ___________________ Anyja neve: ____________________________
Születési helye: ______________________________________________________________
Családi állapota: nőtlen, hajadon, házas, élettárs, elvált, különélő, özvegy
Lakóhelye: __________________________________________________________________
Tartózkodási helye: ___________________________________________________________
Közös háztartásban élők száma /igénylővel együtt/: _______________ fő
A gyermek adatai, akire a támogatás megállapítását kérem:

Név

Születési hely, idő

Iskola neve, pontos címe, ahol a
gyermek az iskolai tanulmányait
végzi

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az IGÉNYLŐ LAP-on feltüntetett adatok
a valóságnak megfelelnek.

Dátum: _______________________

________________________
adatközlő szülő aláírása
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NYILATKOZAT
Az ügyintéző tájékoztatja az ügyfelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 29. §. (3) bekezdés b) pontja alapján,
a kérelme beérkezésétől számított nyolc napon belül kérhet értesítést.
- A 2004. évi CXL törvény (Ket.) 29. §. (9) bekezdése alapján a kérelmet benyújtó ügyfél, a
kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesítést kérhet
- az ügy iktatási számáról
- az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről
- az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről
- az ügyintézési határidőbe nem számítható időtartamokról
- a hatósági eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról
- az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint
- arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint
szakhatósági eljárás lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak
minődül.
Kérelmező a tájékoztatás alapján az értesítés küldését
kéri,*
nem kéri*
1) Kérelmem elbírálásához szükséges más hatóságnál nyilvántartott irat, adat, eljáró
hatóság (Közös Önkormányzati Hivatal) által történő beszerzését kérem, és hozzájárulok
személyes adataim eljáró hatóság által történő kezeléséhez.*
2) Személyes adataim eljáró hatóság által történő kezeléséhez nem járulok hozzá, a
kérelmem elbírálásához szükséges más hatóságnál nyilvántartott adatot, iratot személyesen
szerzem be, és bocsátom az eljáró hatóság rendelkezésére.
Tudomásul veszem, hogy személyes adataimról nem vagyok köteles nyilatkozni, azt
kérelmemben önszántamból teszem.
* a megfelelő rész aláhúzandó

Porva, ………..…………………
……………………………………..

ügyfél aláírása

NYILATKOZAT
Alulírott …......................................Porva..................................................szám alatti lakosfigyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. tv. 99 § (2) bekezdésében foglaltakra- a …............../20…. számú határozatban
foglaltakat tudomásul veszem és a fellebbezési jogomról lemondok.
Porva, 20...............................
…..............…............…..........
aláírás

