Káloz 8/2004 (V.1..)
Káloz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/2004. (IV.15.) számú rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetben az önkormányzat
22/2004. (VIII.01.); 13/2005. (XII.05); 11/2006. (IX.15.); 12/2006. (IX.15.); 5/2007.
(II.15.); 15/2009. (IX.01.), 22/2009. (XI.25.) és a 2/2014. (II.25.) önkormányzati
rendeleteivel

Káloz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/2004. (IV.15.) számú
rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetben az önkormányzat
22/2004. (VIII.01.); 13/2005. (XII.05); 11/2006. (IX.15.); 12/2006. (IX.15.); 5/2007.
(II.15.); 15/2009. (IX.01.) és a 22/2009. (XI.25.) számú rendeleteivel
Káloz Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdése, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet célja, hatálya, ellátási formák
1.§
A rendelet célja, hogy a Gyvt. Által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló
ellátási formák alkalmazásához, a helyi sajátosságokat figyelembe véve
feltételrendszert és az eljárásokat szabályozza.
2.§[1]
1. A törvény hatálya kiterjed
1. a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a káloz 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
szülőre,
2. 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 törvény hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.
évi XXXIX. Törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
gyermekekre is.

3. E rendelet kell alkalmazni az (1), (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül
a község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében
is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés, vagy más hatósági intézkedés elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
4. A Magyar Köztársaság területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú helyi
lakosú gyermek és fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében e rendeletet akkor
kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy más jogszabály szerint a személyes
joguk az irányadó.
3.§
A gyermek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:
1. pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
1. személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
o gyermekjóléti szolgálat
o gyermek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai
napközi

Pénzbeli és természetbeni ellátások
4.§
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
1. Az önkormányzat a gyermeket rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a
családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben. Az előbbi két
feltétel együttes fennállása mellet a család vagyonának vagyoni értéke sem
haladhatja meg:
1. külön- külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
huszonötszörösét, vagy
2. együttesen számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét.

2. A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap havi átlagát
kell figyelembe venni, kivéve, ha a jövedelmi viszonyokban igazolhatóan tartós
romlás következett be.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként megegyezik
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százalékával.
3. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogerős megállapítása esetén a teljes havi
összeget kell folyósítani, ha a kérelmet a hónap 15. napjáig nyújtották be, a teljes havi
összeg 50%- át kell folyósítani, ha a kérelmet a hónap 15. napja után nyújtották be. A
folyósítás a feltételek fennállásáig tart. A jogosultság feltételeit az önkormányzat
évente egyszer felülvizsgálja.
4. A támogatás folyósításának megszüntetéséről határozatot kell hozni. Ha a
jogosultság a tárgyhónap 16. napját megelőzően szűnik meg, a megállapított
ellátás összegének 50%- át, egyéb esetekben a teljes összeget kell folyósítani a
megszűnés hónapjában.
5. Vagyon alatt az alábbi hasznosítható ingatlant, járművet, gépi meghajtású termelő – és
munkaeszközt, vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a
gyermeket gondozó családban
1. Külön- külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
huszonötszörösét, vagy
2. Együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét
meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal
rendelkező megélhetésének feltételeit. Nem tekinthető vagyonnak az az
ingatlan, a mely a szülő, vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő
életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.
6. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a kérelmező közös háztartásában élők
közeli hozzátartozok vagyonára is.
7. A képviselő- testület a rendszeres támogatás iránti kérelmet elutasítja, ha a (6)
bekezdésben megjelölt személyek együttesen, vagy külön- külön az (5) bekezdésben
meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek.
8. A feltételek fennállása esetén rendszeres gyermekvédelmi támogatás a gyermek
nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a megállapított támogatás tovább
folyósítható addig az időpontig, ameddig a gyermek nappali oktatás munkarendje
szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszonharmadik évének betöltéséig.
9.

[2]

A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok

valódiasága Környezettanulmány készítésével vizsgálható. A jogosultság
elbírásánál a település
önkormányzata a Szoc.tv. 131.§ (4) bekezdése szerinti
eljárása nem vezetett eredményre.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5.§
1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 120%- át, és a család időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül ( pl:
gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülők munkanélkülivé válása,
szociális válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermekének megtartása, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítése, vagy betegség esetén).
2. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja
meg a 10.000,- Ft- ot.
3. Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 30.000,- Ft erejéig részesíthető
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.
4. Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg, egy
naptári éven belül csak legfeljebb 10.000,- Ft erejéig részesíthető rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban.
5. [3]
Méltányossági alapon 2.380,- Ft 2005. szeptemberétől gyermekétkeztetési
térítési díj kedvezményben részesülnek azok az általános iskola 1-4. évfolyamán
tanuló gyermekek, akikre tekintettel a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
nem részesül és a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%- át
Ezen ellátás megállapítására a Káloz Község Önkormányzatának Egészségügyi és
Szociális Bizottsága jogosult.

Természetben nyújtott ellátások
6.§
1. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni
ellátás formájában is nyújtható.
2. Természetbeni ellátások különösen:
o gyermekintézmény étkezési térítési díjának átvállalása,
o élelmiszerutalvány biztosítása
3. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli, vagy természetbeni
formájáról a megállapító határoz.
4. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható
meg természetbeni ellátás formájában, ha




a kérelem a gyermek étkezési térítési díjának (díjhátralékénak) támogatására irányul
az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a
pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.

A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
7.§
1. Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti
kérelmet írásban a Polgármesteri Hivatalban terjesztheti elő a szülő, vagy más
törvényes képviselő.
2. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához kérelmező
köteles csatolni:
1. a 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelet 2. számú mellékletében foglalt
nyilatkozatot, a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt,
2. a gyermek elhelyezésére, vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére és a
gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg
a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó –
az illetéke gyámhivatal által készített – megállapodást tartalmazó
jegyzőkönyvet,
3. a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolást,
4. középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási
intézmény igazolását a tanuló jogviszony fennállásáról.

3. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához az (1)
bekezdés a.) pontjában foglalt nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, valamint az (1)
bekezdés d.) pontja szerinti igazolást is be kell csatolni, továbbá ha szükséges orvosi
igazolást.
4. E rendelet 4.§ (1) bekezdése esetében a jövedelem számításnál irányadó időszak a
havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél 3hónap, egyéb jövedelemnél 1 év. Az egy
főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19.§ (4) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
5. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt
környezettanulmányt kell készíteni, ha kétség merül fel a becsatolt nyilatkozat és
igazolások valóságtartam tekintetében.

8.§

E rendelet szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, megállapításának
hatáskörét a képviselő- testület a polgármesterre ruházza. A rendszeres
gyermekvédelmi támogatás megállapítása első fokon a szociális és egészségügyi
bizottság hatáskörébe tartozik.

9.§
1. Ha a rendszeres gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában
állapították meg, úgy a támogatás összegét az önkormányzat az illetékes intézménynek
utalja át, illetve az élelmiszerutalvány a tárgyhót követő hó 5. napjáig vagy az azt
követő szerdán vehető fel a Polgármesteri Hivatal házipénztárában.
2. A mennyiben a támogatás összege nem fedezi az étkezésért fizetendő díjat, a
különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie. Ha a megállapított támogatás összege
nagyobb, mint a fizetendő díj, a különbözet összegét élelmiszer jellegű üzletben lehet
levásárolni. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a természetbeni támogatást valamilyen
okból nem lehet biztosítani. A fentiekről a kérelmezőt tájékoztatni kell.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Általános szabályok
10.§
1. A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező)
kérelmére történik.
2. Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes
igénybevételével nem biztosított, a jegyző a védelembevétel során az ellátás kötelező
igénybevételét rendelheti el.
3. Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
1. gyermekjóléti szolgálat,
2. gyermekek napközbeni ellátása keretében:
3. óvoda,
4. iskolai napközis foglalkozás

Gyermekjóléti szolgálat
11.§
1. A gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot az Önkormányzat foglalkoztatásában álló
képesítéssel rendelkező személyek láthatják 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 a jelzést megtenni
közvetlenül a családgondozónál lehet.
3. Az ellátás biztosítását a gyermek helyzet alapozza meg.
4. A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40 §- ai határozzák meg.

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás
12.§
Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló
többször módosított – 1993. évi LXXXIV. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Térítési díj
13.§
1. Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított
ellátások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
2. A gyermek napköziben ellátás keretében biztosított étkeztetések intézményei térítési
díjának mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. Az 1. számú mellékletben megállapított intézményi térítési díj alapján, illetve a Gyvt.
148.§ (5) bekezdésében szabályozott normatív kedvezmények figyelembevételével a
személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, s erről az ellátás
megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül
értesíti a kötelezettet.

Záró rendelkezések
14.§
1. E rendelet 2004. május 1- jén lép hatályba.
2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik: az önkormányzat 5/1998.
(IV.28.)sz, Kt rendelete, a 6/1998.(VII. 28.) sz Kt rendelet, 2/2000.(II. 14.) sz. Kt.
Rendelete, 3/2001.(II. 01.) sz. kt. Rendelete, a 15/2002. (XII. 30.) Kt. Rendelete, a
19/2003. (X. 31.) sz. Kt rendelete. 5/2004. (II. 23.) sz. Kt rendelete.

Káloz, 2004. március 22.

Weisengruber Imre
polgármester

Lónay Gyula
jegyző

Kihirdetve: 2004. április 15.

Lónay Gyula
jegyző

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2014. december 01.
Virágné Ferenczi Edit
jegyző

1. számú melléklet a 8/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelethez
Intézményi térítési díjak alakulása 2014. február 26-tól[4]1
A

B

C

Megnevezés
1
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.
8.
9.
10.

Óvodai térítési díj:
Ebből : Reggeli
Ebéd
Uzsonna
Bölcsődések napi négyszeri étkezése
Bölcsődei Játszócsoport intézményi
térítési díja
Bölcsőde a gyermek gondozására,
nevelésére, nappali felügyeletére és a
vele történő foglalkozás díja
Iskola napközi térítési díj
Ebből: Reggeli
Ebéd
Uzsonna
Iskola menza térítési díj (ebéd)
Szociális intézmény térítési díj
(ebéd)
Vendégétkezők térítési díja (ebéd)
Szociális étkeztetés térítési díja
Az önkormányzat közalkalmazottai
valamint a Szent István Általános
Iskolában foglalkoztatott
közalkalmazottak térítési díja (ebéd)

Fizetendő térítési
Nyersanyag-norma
díj Ft/nap ( 27%-os
Ft + 27%-os ÁFÁ
ÁFÁ-val)
360
360
75
75
210
210
75
75
360
360
630

630

0

0

420
90
240
90
335

420
90
240
90
335

750

750

530
530

530
530

335

335

[1]

Módosította az önkormányzat 22/2004. (VIII.01.) számú rendelete. Hatályos 2004.
augusztus.02.- től
[2]

Módosította az önkormányzat 22/2004. (VIII.01.) számú rendelete. Hatályos 2004.
augusztus.02.-től
[3]

Módosította az Önkormányzat 13/2005. (XII.05.) sz. rendelete. Hatályos 2005.
szeptember.01- től
[4]

Módosította az önkormányzat 22/2009. (XI.25.) sz. rendelete. Hatályos 2010. január 01.-től
Módosította az Önkormányzat 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete 1.§-a. Hatályos:
2014. február 26. napjától.
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