Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
15/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelete
a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapításának helyi szabályairól szóló
Önkormányzati Rendelet megalkotására

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §-a, a 21. §-a és a 131.§-a
alapján az alábbi önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: ÖR) alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Hajdúnánás város közigazgatási területén tartózkodó
magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik - a letelepedett,
bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve
hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv-ben meghatározottak
szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság
területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(2) Az ÖR hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon
túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a Magyar
Köztársaság területén jogszerően tartózkodó gyermekeire is.
(3) Az ÖR szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
Hajdúnánás város területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az
ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.1
2. §
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával, megszüntetésével, a kiegészítı gyermekvédelmi
támogatás megállapításával, megszüntetésével és felülvizsgálatával, az egyszeri pénzbeli támogatás
megállapításával kapcsolatos hatáskört a jegyzı gyakorolja, a Gyvt. 19-20/B. §-ai alapján.
3. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı a gyermek, ha a gyermeket gondozó család
idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe
kerül.

(2)

Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban
részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı
többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a
gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való
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A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1)-(3) bekezdése
alapján.

kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy
iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak.2
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(3)

Anyagi segítségre szorulónak kell tekinteni azt a családot, amelyben az egy fıre jutó havi jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum (a továbbiakban: öny.) 140 %-át nem éri el.

(4)

A rendkívüli támogatás esetenkénti legkisebb összege gyermekenként 1.000,- Ft, legmagasabb összege
pedig 5.000,- Ft lehet.

(5)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört az Egészségügyi és
Szociális Bizottság (a továbbiakban ESzB) gyakorolja.
4. §
Természetbeni ellátások

(1)

Az ESzB a 3. § szerinti ellátást természetbeni ellátás formájában tankönyvvásárlás, tanszervásárlás,
egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díj, étkezési térítési díj, gyógyszer kiváltása és egyéb, a
gyermek ellátása érdekében történı kifizetés - is biztosíthatják, különösen az alábbi esetekben:
- védelembe vett gyermeknél, illetve
- abban az esetben, ha a gyermekintézmény jelzése alapján az étkeztetési térítési díjat a gyermek
ellátásáért felelıs személy két egymást követı hónapban nem fizeti ki.

(2)

Az ESzB a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretének terhére támogatást nyújthat – szociális
rászorultságtól függıen – azoknak a gyermekeknek, akik a nevelési-oktatási intézmény igazolása alapján
az általuk szervezett szakmai táborokban, vagy egyéb, oktatáshoz kapcsolódó programokban vesznek
részt, és térítési díj fizetésére kötelezettek. Az összeg utalása az intézményhez történik.

(3)

Az ESzB a rendelkezésre álló fedezet ismeretében minden, ingyenes tankönyvellátásban nem részesülı,
nappali tagozaton általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakmunkásképzı iskolában
tanuló gyermek részére egységes összegő tankönyvtámogatást biztosíthat, 1-13. , a szakiskolában tanuló
gyermek részére 9-10. évfolyamon.

(4)

Az iskolák által közölt létszám arányában a támogatás - a közlést követı 8 napon belül - az iskolákhoz
kerül átutalásra, melynek felhasználásáról az iskola minden év szeptember 30-ig elszámol.

(5)

A nem Hajdúnánáson tanulók törvényes képviselıi minden év szeptember 30-ig benyújtandó egyéni
kérelemre, készpénzben kapják meg a támogatást.

(6)

Az ESzB étkezési térítési díj kedvezményt állapíthat meg egy tanévre, a szülı vagy törvényes képviselı
kérelmére, az oktatási-nevelési intézmények nappali tagozatán tanuló gyermekek részére, a
gyermekintézmény javaslata alapján azon családok részére, akik a teljes díj megfizetésére anyagi és
szociális körülményeik miatt nem képesek.

(7)

A gyermekintézmény javaslata tartalmazza: a fizetendı térítési díj összegét, a javasolt támogatás
mértékét.

(8)

Támogatásban azokat a családokat lehet elsısorban részesíteni, akiknél az egy fıre esı jövedelem +5 %kal haladja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság összeghatárát, és a Gyvt.
148. § (5) bekezdésében biztosított kedvezményekben nem részesülnek.

(9)

A megállapított támogatást a Közgazdasági Iroda Költségvetési Csoportja havonta, tárgyhó 15. napjáig az
intézmények számlájára átutalja.

(10)
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A nyilvántartásról, felhasználásáról, változások jelzésérıl az intézmény gondoskodik.

A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdésének
szó szerinti átvétele.

(11)

A Hajdúnánás és Hajdúnánás - Tedej városrész vonatkozásában, az óvodás és az általános iskolás korú
gyermekek az intézmények javaslata alapján, - szociális helyzetüktıl függetlenül - a bejárás biztosítása
érdekében buszbérletük árának megtérítésére jogosultak.

(12)

Az intézmények a tanév kezdetekor szeptember 30-ig, ill. a második félévi jogosultságot január 31-ig
megküldött javaslataikban közlik a gyermek nevét, születési idejét, osztályát (csoportját), szülı,
gondviselı nevét és címét, valamint a bérlet egy havi költségét.

(13)

A bérlet árának szülı vagy gondviselı kezeihez történı kifizetésére a tanév két félévében, október és
február hónapban kerül sor, a szorgalmi idıszakot figyelembe véve.
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(14)

A jogosultságról a polgármester dönt.
5. §
Eljárási és hatásköri szabályok

(1)

Az ÖR-ben szabályozott támogatások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság,
továbbá más, családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy, vagy a gyermek
érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti. A kérelmet formanyomtatványon, a
mellékletek csatolásával a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához kell benyújtani.

(2)

A benyújtott jövedelem nyilatkozatban és igazolásban szereplı adatok valódiságát a támogatás
megállapításával kapcsolatos eljárás során szükség esetén a Polgármesteri Hivatal ügyintézıje
környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenırzi. Vizsgálható továbbá, hogy a kérelmezı
számlákkal igazolt kiadásai meghaladják-e az általa bevallott nettó összjövedelmet. Abban az esetben,
amennyiben meghaladják, az igazolásban, illetve a nyilatkozatban szereplı adatok valótlansága miatt a
kérelem elutasítható.

(3) A támogatást igénylı, illetıleg a támogatásban részesülı tőrni köteles a környezettanulmány készítését, a
támogatás biztosítása feltételeinek ellenırzését, abban együtt kell mőködnie.
(4) A kiegészítı gyermekvédelmi támogatás feltételeit a hatáskör gyakorlója évente egyszer, szükség esetén
kétszer ellenırzi.
(5) Környezettanulmány végzésére, továbbá a pénzbeli támogatás megjelölt célra fordítása érdekében
közremőködésre felkérhetı a gyermekjóléti szolgálat munkatársa.
(6) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt az ellátást megállapítónak köteleznie kell a
pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére.
(7) A hatáskör gyakorlója a megtérítést méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti, különösen abban az
esetben, ha a családban az egy fıre esı jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 80 %-át nem éri
el, vagy ha a családban tartós beteg van.
(8) A gyermekvédelmi támogatások iránti kérelmek elbírálásánál a jövedelem számításnál irányadó idıszak a
havonta rendszeresen mérhetı jövedelemnél három hónap, egyéb jövedelmeknél pedig egy év.
(9) Az ÖR 2-3 §-aiban foglalt támogatások kifizetése a 4. § (2)-(3) és (6) bekezdése kivételével – az ügyfél
kérésének megfelelıen – történhet házipénztárból, postautalványon, vagy lakossági folyószámlára való
utalással. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére a megállapítást követı 8. napon kerül sor.
(10)

Az ESzB indokolt, rendkívüli méltánylást érdemlı esetben (betegség, váratlan kiadás, a megélhetést
veszélyeztetı kár) az ÖR 3. § (2) bekezdés tekintetében kérelmezı javára, a jogosultsági összeghatár
tekintetében az öny. 200 %-áig eltérhet.

(11)

A polgármester és az ESzB önkormányzati jogkörében hozott hatósági határozata elleni fellebbezést a
képviselı-testület bírálja el.

6. §
Nyilvántartott adatok köre
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálásával kapcsolatos ügyekben az érintett
állampolgároknak a személyes adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség körében:
- nyilatkozniuk kell személyi adataikról (név, lakcím, születési hely, idı, anyja neve, családi állapota),
állampolgárságukról,
- az általuk eltartott kiskorú gyermekek, illetve fiatal felnıttek személyi adatairól,
- ha jövedelemigazolással nem rendelkezik, jövedelmi viszonyairól,
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hozzá kell járulniuk, hogy a polgármesteri hivatal gyermekvédelmi támogatásokkal foglalkozó ügyintézıje
személyi adataikat a személyi adat és lakcím nyilvántartótól megkérhesse, s azt jogosultságuk megállapítása
céljából kezelje,
és az adatok valódiságát ellenırizhesse.

-

7. §
Hatályba léptetı és záró rendelkezések

(1)

E rendelet 2008. július 15-én lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi
támogatások megállapításának szabályairól szóló 19/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet és az azt
módosító 23/2005. (II. 25.) és az 5/2006. (II. 20.) Önkormányzati Rendeletek.

(3)

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúnánás, 2008. június 30.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2008. július 07.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

