Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2007.(I.31.)Ör
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
1. §
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi
XXXI. tv. 21. §. (1) bekezdés alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló alábbi
rendeletet alkotja:
2. §
A helyi rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az
önkormányzat meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek
jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez.
A rendelet hatálya
3. §
(1) a.) A rendelet hatálya kiterjed – Apátfalva község közigazgatási területén tartózkodó
magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik,
a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok
által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.
b.) A munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országok
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX.
törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4. §
(1) Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesíti azt a gyermeket gondozó családot, mely időszakosan
létfenntartási gondokkal küszködik, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került.

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni,
illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő
Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál terjesztheti elő.
5. §
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeni és természetbeni formájában is
nyújtható.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is
nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára:
a.) tankönyv és tanszerellátás támogatásaként,
b.) étkezési térítések díjaként, amely a gyermekintézmény részére kerül
átutalásra.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege legfeljebb 10.000,-Ft.
Eljárási rendelkezések
6. §
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem Apátfalva
Község Polgármesteri Hivatalánál terjeszthető elő.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező
köteles saját maga, valamint családja, jövedelmi viszonyait tanúsító hivatalos igazolás
benyújtására, a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete szerinti
nyilatkozaton.
(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak – ha a törvény másképpen nem rendelkezik
- havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot nem haladhatja meg.
Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolhatóan tartós romlás
vélelmezhető.
(4) A nem rendszeres jövedelem esetén az előző év jövedelmét kell igazolni.
(5) Ha a támogatásban részesülő középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanul, ezt a kérelemhez csatolt iskolalátogatási bizonyítvánnyal kell igazolni.
(6) A támogatás megállapításáról, összegéről vagy formájáról határozatban kell
rendelkezni.
(7) A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összegének
számításánál – a kérelem benyújtása időpontjában – közös háztartásban élő közeli
hozzátartozóként kell figyelembe venni:

a.) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b.) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c.) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d.) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e.) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi,
értelmi. beszéd- vagy más fogyatékos (a továbbiakban tartósan beteg, illetőleg
fogyatékos) gyermeket,
f.) az a-e.) pontokba nem tartozó, (Családjogi törvény alapján) a szülő vagy
házastársa által eltartott rokont.
(8) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók tényleges nettó összes jövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és
házastársa által bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj
összegével.
(9) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a
gyermeket is, aki átmenetileg háztartáson kívül tartózkodik, így különösen a
diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban tartózkodó, valamint ha az
30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.
7. §
(1) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága
környezettanulmány készítésével vizsgálható. A jogosultság elbírálásánál a vagyoni
helyzet vizsgálata akkor válik szükségessé, ha az önkormányzat hivatalos tudomása és
a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a
jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak.
A vagyon alatt:
1. hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni,
amelynek 1 főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban:
a.) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
húszszorosát vagy,
b.) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
hetvenszeresét meghaladja, és amelynek hasznosítása nem
veszélyezteti a vagyonnal rendelkező megélhetésének
feltételeit.
Nem tekinthető vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő
vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.

(2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
irányuló kérelmet elutasítja, ha a családban a vagyon értéke az (1) bekezdésben
meghatározott mértéket meghaladja.
8. §
(1) A határozathozatal előtt – ha a tényállás nem tisztázott – a kérelemhez a szociális
helyzetről környezettanulmányt kell készíteni. Ha az egyéb eljárásból ismert és hat
hónapnál nem régebbi, nem szükséges újat készíteni.
(2) A helyszínen történő környezettanulmányozás megtagadása esetén eljárási bírság
kiszabásának van helye. Az eljárási bírtság legkisebb összege esetenként 5.000,-Ft.
Az eljárási bírság kiszabásánál a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 61. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni.
A rendkívüli gyermekvédelmi
támogatással kapcsolatos hatáskörök átruházása
9. §
Apátfalva Község Képviselő-testülete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással
kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a Szociális- és Egészségügyi Bizottságára ruházza át.
Záró rendelkezések
10. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) előírásait, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI.
törvényben foglaltakat, továbbá a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.
(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet előírásait a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Apátfalva Község Képviselő-testülete a 17/2004. (IX. 01.) és a 15/2005. (X.26.) sz.
Ör-ét hatályon kívül helyezi jelen rendelet kihirdetésének napjával.
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