Elıterjesztés és általános indoklás
a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006. (VII. 10.) sz. rendelethez

Tisztelt Képviselı-testület !
A 2005. évi CXXVI. tv. rendelkezett a családtámogatási rendszer átalakításáról,
mely megszüntette a rendszeres gyermekvédelmi támogatás intézményét. A törvény és
a végrehajtási rendeletek módosulása miatt szükséges volt korábbi rendeletünk
módosítása, s ezzel egyidejőleg indokoltnak láttuk a megmaradó ellátások
részletszabályainak finomítását is. A nagyszámú módosítás miatt és a könnyebb
áttekinthetıség kedvéért teljesen új rendelet elfogadását javasoljuk.
Rendelet 1. és 2. §-a nem változott, míg a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás kapcsán a mindennapos gyakorlathoz igazítottuk a feltételeket /(4-5)
bekezdés/. Jogalkotási szempontból több ízben szóvá tették, hogy indokolt a rendkívüli
élethelyzetek körülírása is annak érdekében, hogy a döntést hozó ne élhessen
korlátlanul egy-egy élethelyzet rendkívülivé minısítésének lehetıségével, így
megpróbáltunk ennek a kritériumnak is megfelelni a (2) bekezdés szabályaival. Úgy
véljük, hogy a nyugdíjminimum kétszeresének megfelelı jövedelemhatár bevezetése
megfelelı támpont lehet arra, hogy a rendkívüli támogatás valóban szociálisan
rászorultakhoz kerüljön. A (3) bekezdésben meghatároztuk a jogszabályi
felhatalmazásoknak megfelelıen azokat a dokumentumokat, amivel igazolni kell a
jövedelemnyilatkozatban foglaltak valódiságát.
Álláspontunk szerint az eddigiekben túl tág határokat szabtunk az intézményi
térítési díjkedvezmények vonatkozásában. Az elmúlt idıszakban elfogadott
törvénymódosítások nyomán jelenleg az óvodás és az alsó tagozatos gyerekek
térítésmentesen étkezhetnek abban az esetben, ha rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak (a család egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 120 %-át egyedülálló szülı, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos
gyermek esetén, illetve 110 %-át egyéb esetekben), míg a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı felsısök a térítési díj 50 %-ának megfelelı kedvezményre
jogosultak, illetve ugyanilyen normatív kedvezményre jogosult jövedelmi
viszonyoktól függetlenül a 3 vagy több gyermekes családban nevelkedı, illetve
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek. Úgy gondoltuk, hogy ezen
jövedelemhatárokat is figyelembe véve 50 %-os díjkedvezményt adhatnánk azoknak,
akik esetében az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %át, illetve a valóban rászoruló nagyon szegény családok esetében a normatívan járó 50
% felett további 50 %-ot biztosítanánk (ez a fentiek szerint csak a rászoruló felsıs,
illetve idısebb gyerekeket érinti).
A gyermekjóléti szolgálat tavaly áprilistól a kistérségi társulással kötött ellátási
szerzıdés alapján mőködik, melyet most beemeltünk rendeletünkbe is.
Kérem elıterjesztésem elfogadását.
Alsónémedi, 2006. május 24.
Rozgonyi Erik
jegyzı
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestületének
9/2006. (VII. 10.) sz. rendelete a gyermekjóléti ellátásokról,
egységes szerkezetben a módosítására kiadott
18/2006. (X. 18.) sz. és a 13/2010. (X. 19.) sz. önkormányzati rendeletekkel

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §. (1), 29. §. (1) és
a 131. §. (1) bekezdései alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

E rendelet célja, hogy a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, a szülıi kötelezettségek teljesítéséhez segítséget nyújtson, s
gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl
a helyi sajátosságoknak megfelelıen.
2. §
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed
a.) az Alsónémedi területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha
nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy
bevándorlási engedéllyel rendelkezı, továbbá a magyar hatóságok által
menekültként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire.
b.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
(2)
E rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı
országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.
évi XXXIX. Tv. rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó
gyermekeire is.
(3)
E rendelet szerint kell eljárni az Alsónémedi területén tartózkodó, az (1-2)
bekezdésének hatálya alá nem tartozó gyermek védelme érdekében, ha az intézkedés
elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
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3. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(1)
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a
gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban (a továbbiakban: rendkívüli
támogatás) részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül.1
(2)
Idıszakos létfenntartási gondnak, valamint létfenntartást veszélyeztetı
rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni azt az állapotot, ha a gyermek, fiatal felnıtt
közeli hozzátartozóinak alkalmanként váratlan többletkiadása jelentkezik, különösen a
gyermek, fiatal felnıtt betegsége, iskoláztatása vagy élelmezésének biztosítása, illetve
valamely családtag betegsége, munkanélkülivé válása vagy elemi kár miatt
bekövetkezett rendkívüli kiadás miatt feltéve, hogy családjában az egy fıre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem
haladja meg.
(3)

A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba adhatja be
a.) a szülı vagy más törvényes képviselı,
b.) nevelési-oktatási intézmény,
c.) családvédelmi szervezet,
d.) gyámhatóság,
e.) bármely természetes személy vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó
társadalmi szervezet.

A kérelemhez csatolni kell az e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
nyomtatványt. A nyomtatványban szereplı személyi adatok igazolására a személyi
lap, személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél vagy az anyakönyvi kivonat
használható fel.
(4)
A rendkívüli támogatás összege – gyermekenként – nem lehet kevesebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-ánál, de nem haladhatja meg
annak teljes összegét.
(5)
A rendkívüli támogatás felvételére jogosult a törvényes képviselı vagy aki a
támogatási javaslatot tette.
(6)
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható
abban az esetben ha feltételezhetı, hogy a szülı (gondozó) a pénzbeli támogatást nem
a gyermek nevelésére, gondozására fordítaná.

1

A bekezdést módosította a 13/2010. (X. 19.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2010.10.19-tıl.
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4. §
Gyermekjóléti alapellátások

(1)
A gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat az általános iskola és az
óvoda napköziotthona útján gyakorolja.
(2)

Az ellátás iránti kérelmet az érintet intézményvezetınél kell elıterjeszteni.

(3)

A kérelmekrıl az intézményvezetı dönt.

(4)
A gyermekek napközbeni ellátásán belül az étkeztetésért a külön rendeletben
meghatározott térítési díjat kell megfizetni.
(5)
Amennyiben a kérelmezı étkezési térítési díjkedvezményt igényel, a
kérelmeket a 2. sz. mellékletben szereplı nyomtatvánnyal és az érintett intézmény
javaslatával együtt a Polgármesteri Hivatalon keresztül a Bizottság2 elé kell terjeszteni.
(6)
A Gyvt. 148. § (5) bekezdés b.) pontjában biztosított 50 %-os térítési
díjkedvezményen felül további 50 %-os díjkedvezményt (azaz ingyenességet) kap az a
gyermek, akinek családjában az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át.
(7)
50 %-os térítési díjkedvezményt kaphat az a gyermek, akinek családjában az
egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át és a Gyvt. 148. § (5) bekezdése szerinti normatív
kedvezményben nem részesül.
(8)

A kérelmeket a Bizottság3 bírálja el.

(9)
Az ellátás, illetve a díjkedvezmény a kérelem benyújtásának hónapjától kezdve
egy tanítási évre szól. Amennyiben a kérelmezı jövedelmi viszonyaiban lényeges
változás következik be, azt köteles bejelenteni, s a Bizottság4 dönthet a kedvezményes
ellátás megszüntetésérıl.

5. §
Gyermekjóléti szolgálat

2

A szövegrészt módosította a 13/2010. (X. 19.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2010.10.19-tıl.
A szövegrészt módosította a 13/2010. (X. 19.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2010.10.19-tıl.
4
A szövegrészt módosította a 13/2010. (X. 19.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2010.10.19-tıl.
3
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(1)
A Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást Alsónémedi
Nagyközség Önkormányzata a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Társulással
kötött szerzıdés útján az Egressy Gábor Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálaton
keresztül biztosítja.
(2)
A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát
el a védınıi szolgálattal, az óvodával és az iskolával együttmőködve.
(3)

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

(4)

A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg.

6. §

Záró rendelkezések
(1)
E rendelet 2006. július 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı
ügyekre is alkalmazni kell.
(2)
A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 12/2004. (06. 30.) sz.
önkormányzati rendelet.

Alsónémedi, 2006. május 27.

Dr. György Balázs
polgármester

Rozgonyi Erik
jegyzı

Egységes szerkezetbe foglalta Rozgonyi Erik jegyzı 2010. október 20-án.

Rozgonyi Erik
jegyzı
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1. sz. melléklet a 9/2006. (VII. 10.) sz. önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
A.) Személyi adatok
1.

A támogatást kérı neve és lakcíme, tartózkodási helye: ………………………………
………………………………………………………………………………………
2. A családban a nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a támogatást kérıvel közös háztartásban élı
közeli hozzátartozók száma: .…………………………………………
3. A nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a támogatást kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre jutó
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely, idı

Anyja neve

- házastársa, élettársa
egyéb rokon
(akinek
eltartásáról
gondoskodik)
- gyermekei *

* A 20 évnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı nappali
tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi,
érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban foglalt jövedelmek valódiságának
igazolására szolgáló iratokat.
B.) Jövedelmi adatok (a legutóbbi hónap adatai alapján)

A jövedelmek típusai

A
kérelmezı
jövedelme

A kérelmezıvel
közös háztartásban élı
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezıvel közös
háztartásban élı egyéb rokon
jövedelme

Összes
en

1.Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3.
Ingatlan,
ingó
vagyontárgyak
értékesítésébıl származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerő ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások ( különösen:
GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartási díj, árvaellátás)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
( munkanélküli járadék, rendszeres szociális
és
nevelési
segély,
jövedelempótló
támogatások, )
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb ( különösen: kapott tartás,
ösztöndíj,
értékpapírból
származó
jövedelem, kis összegő kifizetések, stb.)
9.Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg
összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék
összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes jövedelme 9(10+11+12)
14. A család összes nettó jövedelmét
csökkentı tényezık ( tartásdíj összege)

Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: …………………Ft/hó
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Dátum: …………………………………..
…………………………………
aláírás
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2. sz. melléklet a 9/2006. (VII. 10.) sz. önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
a napközis térítési díj mérséklése iránt
Szülı (gondozó) neve: ……………………………………………………………………………….….
Leánykori neve: …………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...............
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………
Lakcíme: 2351 Alsónémedi, …………………………………………………………………………….
A kérelmezı szülı, gondozó háztartásában élı kiskorúak:
Neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

1. …………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………………………….
A mérséklés iránti kérelem indokai: ……………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Nyilatkozat a jövedelmi adatokról a legutóbbi hónap alapján (a kérelemhez mellékelni kell a
jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat):

Apa
………………………………..
Munkáltató neve és címe:
…………………………………………
…………………………………………

Nettó keresete: …………………. Ft/hó
Családi pótlék: …………………. Ft
Tartásdíj: ……………………….. Ft
Árvaellátás: …………………….. Ft
Egyéb: ………………………….. Ft

Anya
………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Nettó keresete: …………………… Ft/hó
Családi pótlék: …………………… Ft
Tartásdíj: …………………………. Ft
Árvaellátás: ………………………. Ft
Egyéb: ……………………………. Ft

Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ……………………… Ft/fı
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ……………………….

…………………………………
kérelmezı

Az ellátást biztosító intézmény (óvoda, iskola) véleménye, javaslata, különös tekintettel az intézményben
ellátottak személyére:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Dátum: ……………………………….
………………………………….
Intézmény vezetıje
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