SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2003. ÉVI 11. (08.26.) RENDELETE
(A 2005. ÉVI 15. (09.27.) rendelettel egységes szerkezetben)
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról.
Sirok Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.). 18. §. (2), 29. §. (1) és (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról az alábbi rendelete alkotja.
I. Általános rendelkezések
1. §.
A rendelet célja, hogy a Gyvt. helyi végrehajtását biztosítva, a helyi sajátosságokat
figyelembe véve a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a
feltételrendszert és az eljárásokat szabályozza.
(1)
(2)

(3)

(4)

2. §.
A rendelet területi hatálya kiterjed Sirok község közigazgatási
területére.
A rendelet személyi hatálya a település területén lakóhellyel
rendelkező
- magyar állampolgárságú,
- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal
rendelkező bevándorolt,
- magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre,
fiatal felnőttekre és szüleikre terjed ki.
E rendeletet kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
személyeken kívül a község közigazgatási területén tartózkodó nem
magyar állampolgárságú gyermekek esetében is, ha az intézkedés
elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan
akadállyal járna.
Az önkormányzat – lakóhelytől függetlenül – rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást biztosít a település közigazgatási
területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve, ha
ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét
veszélyeztetné.

3. §.
Az önkormányzat a gyermekvédelmi hatásköröket az egyes hatásköre átruházásáról szóló
rendelete alapján az alábbiak szerint látja el:
- a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása, megszűntetése az
Egészségügyi Szociális és Segélyezési Bizottság hatásköre,
- a személyes gondoskodást nyújtó intézmények intézményi
térítési díja megállapítása a képviselőtestület hatásköre,
- az intézményi felvételekről, a személyi térítési díjak
megállapításáról az intézményvezető dönt.

II. Pénzbeli és természetbeni ellátások
4. §.
(2) A pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevétele kérelemre
történhet. A pénzbeli ellátások iránti kérelmet a Sirok-Bükkszék
Körjegyzőség hivatalába, a természetbeni ellátás iránti kérelmet az
intézményhez kell benyújtani.
(3) A kérelmet előterjesztheti a kérelmező, vagy más személy aki a
rászoruló helyzetéről tudomást szerez.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat.
5. §.
(1) A körjegyzőség köztisztviselője a kérelmező lakásán környezettanulmányt készít. A
környezettanulmány készítésénél az Egészségügyi Szociális és Segélyezési Bizottság
tagjai részt vehetnek.
(2) A kérelmező köteles lehetővé tenni a környezettanulmány elkészítését. Amennyiben
nem teszi lehetővé, kérelmét el kell utasítani.
(3) Amennyiben a környezettanulmány alapján, vagy hivatalos tudomás alapján
megállapítást nyer, hogy a kérelmező életkörülményei nem felelnek meg a
jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak, meg kell vizsgálni a közös háztartásban
élő közeli hozzátartozók vagyoni helyzetét.
6. §.
(1) A jövedelemszámításnál irányadó időszak:
- a havonta rendszeresen ismétlődő ellátásoknál a kérelem
benyújtását megelőző 3 hónap
- az egyéb ellátásoknál a kérelmet megelőző 1 év.
(2) A támogatás időtartalma alatt a kérelmező köteles 15 napon belül bejelenteni, ha szociális,
anyagi körülményeiben változás történik.
7. §.
Sirok Község Önkormányzata az alábbi pénzbeli ellátásokat biztosítja:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
8. §.
(1) Az önkormányzat a gyermeket rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha
a Gyvt-ben meghatározott feltételek fenn állnak.
(2) A támogatást a szülőnek, gondozónak kell kifizetni.
9. §.
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell részesíteni azt a gyermeket, aki a
Gyvt-ben meghatározott rendkívüli élethelyzetbe kerül.
(2) A támogatás egyszeri összege nem lehet magasabb a nyugdíjminimum legkisebb
összege és egy gyermek részére évente legfeljebb 6 alkalommal adható.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeni és természetbeni ellátás formájában
is megállapítható.
(4) A természetbeni támogatás lehet tankönyv, tanszer, tandíj, étkezési térítési díj
átvállalása, ruhanemű, élelmiszer.

III. Személyes gondoskodás nyújtó ellátások
10. §.
Sirok Község Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:
- gyermekjóléti szolgálat
- gyermekek napközbeni ellátása
11. §.
(1) Sirok Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgálatot családgondozó
alkalmazásával biztosítja.
(2) A családgondozó intézményben – a Gondozási Központban – látja el feladatát
12. §
Sirok Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását az alábbi intézmények
működtetésével biztosítja:
- gondozási központban bölcsöde működése,
- óvoda,
- általános iskola.
13. §.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybe vehetők kérelemre, javaslatra, vagy
elrendelő határozatra.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

14. §.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézményvezetőhöz
kell benyújtani.
Az intézményvezető dönt a kérelem teljesítéséről, megállapítja a személyi térítési
díjat.
Az intézményvezető a személyi térítési díj megállapításakor a jogszabályban
meghatározott kedvezményeken túl a képviselőtestület által meghatározott keret
terhére további kedvezményeket biztosíthat.
Az intézményvezető a további kedvezményeket elsősorban a szociálisan rászoruló 14 évfolyamos tanulók részére biztosítja.
Szociálisan rászorulónak minősülnek a Gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 148. § (5) bekezdése b/, c/, d/ pontjaiban
meghatározott gyermekek.
IV. Hatálybalépés
15.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
( A rendelet 14. § (3)-(5) bekezdései 2006. szeptember 27-én lépnek hatályba)
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