Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2006. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól
az azt módosító
8/2009. (IV.27.)
33/2013. (XII.12.)
5/2016. (IV.19.)
önkormányzati rendeletekkel

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
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Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt) foglalt felhatalmazás
alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja.
I. rész
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén – a Gyvt-ben, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII. 29.)
Kormány rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendeletben foglaltakkal összhangban –
megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget
nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve
gondoskodik a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó
szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal
felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a magyar állampolgárságú,
b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre és fiatal felnőttekre,
valamint szüleikre,
d) Páty község közigazgatási területén belül tartózkodó a munkavállalók Közösségén
belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott
jogosultak körébe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Páty
község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha
az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral
járna.
(3)1
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Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII.12.) önk. rendelettel; hatálytalan: 2014. január 1. napjától;
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A gyermekek védelmének rendszere
3. §2
A gyermekek védelmét a képviselő-testület az alábbi természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a, étkezési térítési díjkedvezmény
b, gyermekjóléti szolgáltatás
c, gyermekek napközbeni ellátása.

Eljárási rendelkezések
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri
Hivatalnál (továbbiakban: hivatal) terjesztheti elő.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását
nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó
intézmény (természetes személy), illetve a gyermek érdekeinek védelmét ellátó
társadalmi szervezet is kezdeményezheti.
5. §3

II. rész
Pénzbeli és természetbeni ellátások
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
6. §
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)4
(8)
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Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20/C. §. (4) bekezdése, valamint a 275/2008.
(XI.21.) Kormányrendelettel módosított 149/1997. ((IX.10.) Korm. rendelet (Gyer)
68/F.-68/H. §. rendelkezései értelmében a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt.
20/C. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén a Gyvt 20/A. §-a szerinti
pénzbeli támogatás és a Gyvt 20/B. §. (4-5) bekezdése szerinti pótlék mellett
óvodáztatási támogatást állapít meg.

Módosítva a 33/2013. (XII.12.) önk. rendelettel, hatályos: 2014. január 1. napjától;
Hatályon kívül helyezve (5.§) a 33/2013. (XII.12.) önk. rendelettel, hatálytalan: 2014. jan. 1. napjától;
Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII.12.) önk. rendelettel; hatálytalan: 2014. január 1. napjától;
Módosítva a 8/2009. (IV.27.) önk. rendelettel; hatályos 2009. április 27. napjától;
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III. rész
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
A gyermekjóléti alapellátások
7. §
(1)

A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének
elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való
kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az
alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.

(2)

Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgálat,
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközi foglalkozás.

Gyermekjóléti szolgálat
8. §
(1)

A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Közhasznú Társaság Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával
(2071 Páty, Csilla von Boeselager utca 3.) kötött ellátási szerződés alapján biztosítja.

(2)

A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, vagy törvényes
képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a
jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár – a gyermek veszélyeztetettségére
utaló – jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni
közvetlenül a családgondozónál lehet.

(3)

A Szolgálat feladatai az 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §.-aiban meghatározottak, de
különösen:
1) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget
észlelő és jelzőrendszer működtetése,
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos,
b) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási
intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük
összehangolása.
2) A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
3) A településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel
kísérése, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat
készítése.
4) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
- családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására,
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- a családgondozó a védelembe vett gyermekre vonatkozóan egyéni
gondozási nevelési tervet készít,
- az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás
kezdeményezése,
5) A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
- a családgondozás
- az utógondozás biztosítása
6) Szervezi a helyettes szülői hálózatot, és nyilvántartást vezet a helyettes szülői
férőhelyekről,
7) Az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos
figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
8) Felkérésre környezettanulmány készítése,
9) Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
10) Részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.

Gyermekek átmeneti gondozása
9. §
(1) A gyermek átmeneti gondozását – a szülő felügyeletet gyakorló szülő vagy más
törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével – ideiglenes jelleggel, teljes
körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési
problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a
családban nem tudja megoldani. A fogyatékos gyermek számára a sajátos, speciális
szükségleteihez igazodó ellátást biztosít.
(2) Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermek átmeneti gondozását
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Közhasznú Társaság
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával kötött ellátási szerződés alapján, annak
helyettes szülői hálózatában biztosítja.

A gyermekek napközben ellátása
10. §
(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását nevelését
(foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni
ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük miatt, egészségi állapotuk, vagy
egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.
(2) A gyermek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai
napközi.
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A térítési díjak
11. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátásáért – csak az étkezésért - térítési díjat kell fizetni.
(2) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alaklommal rendeletben
határozza meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élő lakosságot a jegyző a
helyben szokásos módon tájékoztatja.

Térítési díjkedvezmény
12. §6

Záró rendelkezések
13. §
(1) E rendelet 2006. június 22. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló Páty Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2004.(II. 25.) Kt. rendelete, az ennek módosításáról rendelkező 23/2004. (VII.
14.) Kt. rendelet és a 33/2005. (IX. 16.) Kt. rendelet.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, továbbá a 133/1997. (VII. 29.) és a
149/1997.(IX. 10.) Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Székely László
polgármester
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Dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Hatályon kívül helyezve az 5/2016. (IV.19.) önk. rendelettel; hatálytalan: 2016. július 1. napjától;
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1. melléklet a 22/2006. (VI.22.) önk. rendelethez7
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Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII.12.) önk. rendelettel; hatálytalan: 2014. január 1. napjától;
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