Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselőtestületének
7/2004. (V.28.) rendelete1
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében,
21. § (1) és (3) bekezdéseiben, 29. §-ában, 31. § (3) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról az alábbi
rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A gyermekvédelmi ellátások formái
1. §
(1) A Képviselő-testület az alábbi pénzbeli gyermekvédelmi ellátásokat biztosítja:
a)2 bérlettámogatás,
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
(2) A Képviselő-testület az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása,
c) gyermekek átmeneti gondozása.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások természetbeni ellátásként is megállapíthatók.
Eljárási rendelkezések
2. §
(1) Az ellátások iránti kérelmet – a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével – Kolontár, Pusztamiske, Borszörcsök Községek Körjegyzőségén (továbbiakban: Körjegyzőség) kell benyújtani. A 3 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a jogszabályok figyelembevételével készített nyomtatványon kell benyújtani.
(2) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a kérelem előterjesztését megelőző:
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- havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén három hónap,
- egyéb jövedelmek esetén egy év.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott időszaktól eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. Ez esetben a jövedelemcsökkenés és a
kérelem előterjesztése közötti időszak, de legalább egy hónap a jövedelemszámításra
irányadó időszak.
(4) A 4 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell
készíteni, ha kétség merül fel a jövedelemnyilatkozatban foglaltak valódiságával kapcsolatban.
(5) Amennyiben az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy az elkészült környezettanulmány
alapján a jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitathatók, akkor elrendelésre kerül a Gyvt.
131. § (4) bekezdésében meghatározott fenntartási költségek vizsgálata.
(6) Amennyiben valaki a környezettanulmány készítéséhez, a fenntartási költségek vizsgálatához, illetőleg a vagyoni helyzet vizsgálatához nem járul hozzá, úgy a kérelmét el kell utasítani, a már megállapított támogatást meg kell szüntetni. Erre a kérelem benyújtásakor, illetőleg a külön döntés alkalmával figyelmeztetni kell az igénylőt.
3. §
(1) Az e rendeletben megállapított hatásköröket – ha a Gyvt. másként nem rendelkezik – a
Képviselő-testület gyakorolja a (2) bekezdésben meghatározott átruházott hatáskörök kivételével.
(2)5 A Képviselő-testület által átruházott hatósági hatásköröket külön önkormányzati rendelet
tartalmazza.
4. §
(1) A Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen a fellebbezést a Körjegyzőségnél kell benyújtani.
(2) A fellebbezést a Képviselő-testület soron következő rendes ülése elé terjeszti be a körjegyző.
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
5. §6
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
6. §
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(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a Gyvt. 21. §-ában meghatározott
esetekben.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege igazodik a kérelemben feltüntetett indokokhoz, költségekhez, azonban gyermekenként maximum az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-a.
(3) Rendkívüli támogatás egy naptári éven belül általában legfeljebb évi 3 alkalommal adható,
amelynek éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a kétszeresét.
(4) Ha a rendkívüli támogatás odaítélésének hatáskörével rendelkező indokoltnak tartja, utólagos elszámolási kötelezettséget írhat elő a támogatásban részesülő számára.
(5) Amennyiben a támogatásban részesülő utólagos elszámolási kötelezettségének nem tesz
eleget, akkor a további rendkívüli támogatásból – a közvetlen életveszély elhárításához
szükséges támogatás kivételével – a kötelezettség teljesítéséig ki lehet zárni.
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a megállapító határozat jogerőre emelkedését
követő három munkanapon belül házipénztárból kell a jogosult részére kifizetni. Erről a
határozatban tájékoztatni kell a támogatás felvételére jogosultat.
(7) A benyújtott kérelem elbírálása előtt – amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak – a
Polgármester engedélyezheti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás azonnali, készpénzben történő kifizetését, ha annak hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.
Bérlettámogatás7
6/A. §
Az Önkormányzat az Ajkára járó általános iskolások tanulóbérletének költségét – a tanuló nevére kiállított számla ellenében – megtéríti.
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
7. §
(1)8
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi természetbeni ellátásként tankönyv, tanszer, élelmiszer,
gyógyszer megvásárlásához nyújtható.
(3) Természetbeni ellátás esetén a Körjegyzőség az ellátást biztosítónak utalja át a támogatási
összeget.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ALAPELLÁTÁSOK
A gyermekjóléti szolgáltatás
7
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8. §
(1) A Képviselő-testület társulási megállapodás alapján gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatásról a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy
foglalkoztatásával.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, az ellátás igénybevételére kérelmet előterjeszteni nem kell.
Gyermekek napközbeni ellátása
9. §
A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását a társulási megállapodás keretében
fenntartott közoktatási intézmények: óvoda, általános iskolai napközi keretében biztosítja.
Gyermekek átmeneti gondozása
10. §
A Képviselő-testület a gyermekek átmeneti gondozását – Devecser Város Önkormányzatával
kötött ellátási szerződés alapján – helyettes szülő alkalmazásával biztosítja.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
(1) Ez a rendelet 2004. június 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével együtt Pusztamiske Község Önkormányzatának a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról szóló 11/2000. (IX.1.) Önk. rendelete, valamint az
azt módosító 8/2000. (IV.26.) és 13/2003. (VIII.15.) Önk. rendelete hatályát veszti.
Pusztamiske, 2004. május 26.

Takács László
polgármester

Jokesz Mária
körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2004. május 28.
Jokesz Mária
körjegyző

