ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2005. (II. 21.), 11/2005. (IX. 12.), 7/2006. (VII. 17.) rendelettel módosított
14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 10.
§ a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt) 157. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is - 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 meghatározza Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete által
biztosított, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a
továbbiakban: Gyvt) is szabályozott, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának forrásait,
feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Ártánd Község 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 a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed a Gyvt. 4. §-ának (2) bekezdése szerinti gyermekekre is.
(3) E törvény szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyar
Köztársaság 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.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás keretében biztosított
napközbeni ellátásra, ha az oktatásról szóló- többször módosított- 1993. évi LXXIX. törvény 114.
§-a alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetőleg a 115. §-a alapján térítési díj
fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik.
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A gyermekek védelmének rendszere
3. §
(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
(2) A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető
ellátáshoz való hozzájutást.
(3) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás (kiegészítő családi pótlék)
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása.
- gyermekek átmeneti gondozása
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
terjeszthet elő.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény,
gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve a gyermekek érdekeinek
védelmét ellátó társadalmi szervezet, valamint természetes személy is kezdeményezheti.
5. §
(1) A jogosultsági feltételek közül a gyermekeket gondozó családban közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő (törvényes képviselő) a 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá
köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy főre jutó jövedelem
számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat becsatolni.
a) a gyerek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában
hozott bírósági és gyámhatósági határozatot,
b) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó
megállapítást tartalmazó jegyzőkönyvet,
c) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
d) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az
oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
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(2) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásában élő közeli hozzátartozók
tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa által, bírósági
határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével.
(3) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző három (hat) hónap havi átlagát
kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt
tartós romlás vélelmezhető.
(4) A jövedelem számításánál 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, beszédvagy más fogyatékos (a továbbiakban: tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,
f) az előzőekbe nem tartozó, a 1952. évi IV. tv. (Csjt.) alapján a szülő, vagy házastársa által eltartott
rokont.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérő szülővel (törvényes
képviselővel) közös háztartásban élő valamennyi vérszerinti és örökbefogadott gyermeket és a
házastárs gyermekeit.
(6) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket,
aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonokban, kollégiumban,
kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmenetileg gondozásban
részesül.
(7) E rendelet 6. § (3) - (4) bekezdésében szabályozott rendszeres támogatások, illetve a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni, kivéve, ha a
családról 6 hónapnál nem régebbi környezettanulmány áll a hivatal rendelkezésére.
(8) 1Az önkormányzat e rendelet hatálya alá tartozó tárgykörben az elektronikus ügyintézést nem
vezeti be.
II. rész
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
6. §
(1) A képviselő-testület a gyermeket, illetve a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló személyt rendszeres gyermekvédelmi támogatásban (kiegészítő családi
pótlékban ) 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
nevelés nem áll a gyermek érdekével ellentétben.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 22 százaléka, 2005. évben 5.434,- Ft.2
1
2

Az 5. § (8) bekezdése a 11/2005. (IX. 12.) ÁKt rendelet 1. §-ával megállapított szöveg
A 6. § (2) bekezdése a 4/2005. (II. 21.) Ákt. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
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(3) Ha a képviselő-testület a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra (kiegészítő családi pótlékra)
való jogosultságot jogerősen megállapítja, az a kérelem benyújtásától esedékes, azzal, hogy ha a
kérelmet
a)
b)

a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összege,
a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás ötven százaléka
kerül kiutalásra

(4)A folyósítás időtartama a feltételek fennállásáig tart. A rendszeres támogatásra való jogosultság
feltételeit a képviselő-testület évente legalább egyszer felülvizsgálja.
(5) Az önkormányzat a feltételek fennállása esetén rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapít
meg, illetve a már megállapított támogatást továbbfolyósítja a nagykorúvá vált gyermek részére
addig az időpontig,
a) ameddig a jogosult nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb
23. életévének betöltéséig.
b)
c)

ha a jogosult felsőfokú iskola nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be
házasságkötés esetén a támogatás csak akkor szüntethető meg, ha a jogosult új családjában
az egy főre jutó jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja a törvényben
meghatározott jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét.

(6) A tárgyhónapra esedékes támogatást a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.
(7) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének
és formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetéséről határozatban kell
rendelkezni. A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságát érintő
lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet.
(8) Az e rendeletben szabályozott támogatási ügyben a vagyoni helyzetet akkor kell vizsgálni, ha az
Önkormányzatnak hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a
gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelem nyilatkozatban
szereplő adatoknak.
A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő az 5. paragrafus (4.) pontjában
felsorolt hozzátartozókra.
Ebben az esetben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez a felhívástól
számított 8 napon belül csatolni kell a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.
(9) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, gépi meghajtású termelő- és munkaeszközt,
vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének huszonötszörösét, vagy
b) 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, amelyben a
szülő, vagy a tartásra köteles hozzátartozó lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra
tekintettel fenntartott gépjármű.
(10) Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha a tulajdonukban lévő vagyon értéke a (9) bekezdésben
meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek.
(11) Azon tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek után, akire tekintettel a tárgyév
június hónapjában rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósít az Önkormányzat - külön
rendeletben meghatározott mértékű – egyszeri támogatás jár.
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(12) Az egyszeri támogatás a június hónapban esedékes rendszeres támogatással egyidejűleg
kifizetésre.
(11) Az önkormányzat döntése alapján az egyszeri támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható.
(12) A feltételek fennállása esetén emelt összegű rendszeres támogatás illeti meg azt az adóköteles
jövedelemmel nem rendelkező, tartásra köteles , nyugellátásban, baleseti nyugellátásban ,
nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban , vagy időskorúak járadékában részesülő
hozzátartozót, akit a gyámhivatal a gyermek gyámjául rendelt.
(13) Az emelt összegű támogatás havi összege gyermekenként – a 2004. évi CXXXV. tv. 59. §. (1)
bekezdése alapján – 2005. évben 10.800,- Ft.3
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7. §
(1) A képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 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 gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege 2.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet.
(4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb 4
alkalommal adható.
(5) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt
esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani, s a polgármester engedélyével a házi
pénztárból kifizetni.
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni,
kivéve, ha a családról 6 hónapnál nem régebbi környezettanulmány áll a hivatal rendelkezésére. 4
III. rész
Természetben nyújtott ellátások
8. §5
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
(2) Akkor lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában
megállapítani, ha:
a) a gyermeket nevelő család bizonyíthatóan nem a gyermekre fordítja a pénzbeli támogatást;
b) a jegyző a gyermeket védelembe vette;
3

A 6. § (13) bekezdése a 4/2005. (II. 21.) Ákt. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (6) bekezdése a 7/2006. (VII. 17.) ÁKt. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
5
A 8. § a 7/2006. (VII. 17.) ÁKt. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
4
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c) ha javaslattal élt:
- az óvoda, iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse,
- a családgondozó
- a védőnő.

IV. rész
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Általános szabályok
9. §
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, - az ellátást igénylő, vagy törvényes
képviselője (továbbiakban kérelmező) kérelmére - vagy hatósági intézkedésre történik.
(2)A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó –gyermekek napközbeni ellátására irányuló
kérelmet Biharkeresztes Város Általános Iskolájának Igazgatójánál, vagy az ártándi Óvoda
Vezetőjénél terjesztheti elő.
(3)A fizetendő térítési díj mértékét az önkormányzat évente két alkalommal külön rendeletben
állapítja meg.
(4)A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes
A gyermekjóléti alapellátások
10. §
(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 e rendelet hatályba lépésétől kezdődően az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat
biztosítja:
a) Gyermekjóléti szolgáltatás - családgondozóval
b) Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- óvoda,
- iskolai napközis foglalkozás.
A gyermekjóléti szolgálat
11. §
(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védőnői
szolgálattal együttműködve.
(2) A szolgálat feladatai különösen:
- a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése,
- a gyermek jogairól, részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való
hozzájutás segítése,
- a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése,
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a nevelési-oktatási intézmények gyermeknevelési feladatai ellátásának segítése,
az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése,
új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek
vizsgálata.
A gyermekek napközbeni ellátása
12. §

(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 szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy
több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
(1) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái:
- óvoda,
- általános iskolai napközi.
Gyermekek átmeneti gondozása
13. §
(1) Az önkormányzat az alapellátás keretében a családban nevelkedő, rászoruló gyermeket ideiglenes
jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó, teljes körű
ellátást biztosító a Gyvt-ben meghatározott ideig tartó- átmeneti gondozásban részesíti.
(2) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását többcélú kistérségi társulás útján biztosítja. 6

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 3/2004. (II.16.) ÁKt. rendelet.
(2) Ez a rendelet az Európai Unió alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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A 13. § (2) bekezdése a 4/2005. (II. 21.) Ákt. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.
Hatálybalépés ideje: 2005. március 1.

