Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel -testületének
15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszerér l
Balatonkenese Város Önkormányzat a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, a 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)-(2)
bekezdésében, és a 162. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el:
I. Fejezet
Közös szabályok
1. Általános szabályok
1. § (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális rászorultságtól függ
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos kérelmet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál
(Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) kell el terjeszteni.
(2) A pénzbeli gyermekvédelmi ellátások megállapítására vonatkozó jogosultság megállapításához
környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmányt – a (3) bekezdésben meghatározott
eseteket kivéve – a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény készíti el a jegyz felkérésére.
(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igényl r l vagy családjáról 1 évnél nem régebbi
környezettanulmány a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre áll.
2. Az egyes ellátásokkal kapcsolatos közös szabályok
2. § (1) A jövedelemt l függ gyermekvédelmi ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a
kérelmez köteles nyilatkozni e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, valamint a
formanyomtatványban feltüntetett jövedelem valódiságának igazolására szolgáló iratot
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolást, és egyéb jövedelemigazolást) a kérelemhez mellékelnie
kell.
(2) A vagyoni helyzett l függ gyermekvédelmi ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a
kérelmez köteles nyilatkozni e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon, saját és a
családtagjai, illetve a háztartásában él k vagyoni helyzetér l.
(3) A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) eltér rendelkezése hiányában, a jövedelemszámításnál irányadó id szak a
havonta rendszeresen mérhet jövedelmeknél a kérelem benyújtását megel z hónap, egyéb
jövedelmeknél a kérelem benyújtását megel z egy év.
II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
3. Rendszeres gyermekvédelmi segély
3. § (1) A képvisel -testület rendszeres gyermekvédelmi segélyre való jogosultságot állapíthat meg
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és - a Gyvt. 20. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerinti fiatal feln ttnek - (a továbbiakban együtt: gyermek), ha
a)
a gyermeket szül je, vagy más törvényes képvisel je egyedül gondozza,
b)
a gyermek árvaellátásra jogosult, vagy
c)
a gyermek halmozottan hátrányos helyzet .
(2) A rendszeres gyermekvédelmi segély megállapítására irányuló kérelemhez mellékelni kell
a)
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményr l szóló joger s határozat fénymásolatát, és
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b)

az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az egyedülállóság tényér l büntet jogi
felel sség mellett tett nyilatkozatot,
c)
az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az árvaellátás folyósításáról szóló igazolást,
vagy
d)
az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a halmozottan hátrányos helyzetr l szóló
igazolást.
4. § A rendszeres gyermekvédelmi segély havi összege gyermekenként az öregségi
nyugdíjminimum összegének 10 %-a.
5. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi segély – a kérelem benyújtása hónapjának els napjától –
egy évre állapítható meg. Az egy éves id tartam lejárta után a támogatás ismételt megállapításához
új kérelmet kell el terjeszteni.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi segélyre való jogosultság bármely okból történ megszüntetése
esetén a jogosultság a megszüntet határozat meghozatalát követ második hónap els napján
sz nik meg.
6. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható,
els sorban a védelembe vett és halmozottan hátrányos helyzet gyermek számára.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi segély természetben való nyújtásának módjáról a hatáskör
gyakorlója a megállapító határozatban rendelkezik.
4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7. § (1) A képvisel -testület által rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket,
ha
a) a gyermeket gondozó család id szakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került és
b) akinek családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150 %-át, vagy egyedülálló esetén annak 200 %-át,
feltéve, hogy a Gyvt. 19.§ (7) bekezdésében meghatározott érték vagyonnal nem rendelkezik.
(2) Id szakos létfenntartási gondnak, valamint létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzetnek
kell tekinteni azt az állapotot, ha a gyermek közeli hozzátartozóinak alkalmanként váratlan
többletkiadása jelentkezik, különösen
a) az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás el segítése,
b) a gyermek nevelésbe vételének megsz nését követ gyámhivatali visszahelyezés, vagy
c) a gyermek iskoláztatása, élelmezésének biztosítása
miatt.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal
állapítható meg úgy, hogy a támogatások folyósítása között legalább két hónapnak el kell telnie.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és gyermekenként nem lehet
kevesebb ezer forintnál, éves összege pedig nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 110 %-át.
8. § Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott két jövedelmi értékhatártól kivételes méltánylást
érdeml esetben a nyugdíjminimum 75 %-ával el lehet térni.
9. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható,
els sorban a védelembe vett és halmozottan hátrányos helyzet gyermek számára, különösen a
gyermek
a) tankönyv- és tanszertámogatásának,
b) tandíjának,
c) étkezési térítési díjának,
d) egyéb, az egészséges fejl déséhez szükséges ellátásának
kifizetésére.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzben, vagy természetben való nyújtásáról a
hatáskör gyakorlója a megállapító határozatban rendelkezik.
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5. Születési támogatás
10. § (1) Gyermekenként 25.000 Ft egyszeri születési támogatásban kell részesíteni azt a
Balatonkenese közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tényleges tartózkodási hellyel
rendelkez családot, ahol gyermek született.
(2) A születési támogatást a születési anyakönyvi kivonatot bemutató szül nek a gyermek tizenkett
hónapos koráig lehet kifizetni, és a kifizetés tényét az anyakönyvi kivonat hátoldalán fel kell
tüntetni.
(3) A születési támogatás folyósításáról nem kell határozatot hozni, illetve végzést kibocsátani.
III. Fejezet
Természetben nyújtott ellátások
6. Étkezési térítési díjkedvezmény
11. § (1) A képvisel -testület a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés
személyi térítési díjának megfizetéséhez a szociálisan rászoruló gyermeket étkezési térítési
díjkedvezményben (a továbbiakban: étkezési kedvezmény) részesítheti.
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díját a fenntartó minden évben külön rendeletben állapítja meg.
(3) A személyi térítési díjat, az étkeztetést biztosító intézmény vezet je - a normatív kedvezmények
figyelembevételével - állapítja meg.
(4) Az étkezési kedvezmény – a kérelem benyújtása hónapjának els napjától – egy évre állapítható
meg.
12. § (1) Az étkezési térítési díjkedvezmény keretén belül
a) a védelembe vett és a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére kötelezett
gyermek esetén a személyi térítési díj 100 %-a,
b) a halmozottan hátrányos helyzet gyermek esetén a személyi térítési díj 100 %-a,
c) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül gyermek – ideértve a Gyvt. 20.
§ (3) bekezdésében meghatározottak szerinti fiatal feln ttet is -, akinek normatív
kedvezménye nem éri el a 100 %-ot, a személyi térítési díj 75 %-a,
d) annak a gyermeknek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, de
családjában az egy f re es jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át,
egyedülálló szül esetén 200 %-át nem haladja meg, a személyi térítési díj 50 %-a,
kedvezményként biztosítható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén is csak akkor állapítható meg az
étkezési kedvezményre való jogosultság, ha a kérelmez családja a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében
meghatározott érték vagyonnal nem rendelkezik.
7. Kiegészít díjkedvezmény
13. § (1) A gyermekétkeztetést nyújtó intézmény vezet je kiegészít díjkedvezményt állapíthat
meg.
(2) Az intézményvezet - a jegyz vel történt adategyeztetést követ en - az óvoda és a helyi
általános iskola ifjúságvédelmi felel sének, valamint a TSZSZI Gyermekjóléti Szolgálatának a
bevonásával az étkezésben részesül gyermek egyéni rászorultsága alapján állapítja meg a
kiegészít díjkedvezményt az iskolai tanévhez igazodóan.
(3) A kiegészít díjkedvezményt az intézményvezet a normatív kedvezményben is részesül
gyermekek részére biztosíthatja - az erre a célra rendelkezésére álló, az önkormányzat
költségvetésében meghatározott összeg figyelembevételével - oly módon, hogy a kiegészít
díjkedvezmény összege nem lehet kevesebb a normatív kedvezmény és a polgármester által a 12. §
(1) bekezdés szerint megállapított díjkedvezmény együttes összegén felüli költségtérítés 50 %-ánál.
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IV. Fejezet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
14. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem rendelkezik - önkéntes,
az ellátást igényl , vagy törvényes képvisel je (a továbbiakban: kérelmez ) kérelmére történik.
(2) A kérelmez a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás
igénybevételére irányuló kérelmét a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény vezet jéhez nyújthatja
be.
15. § (1) A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejl désének
jólétének a családban történ nevelésének el segítése, a veszélyeztetettség megel zése és a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a gyermek családjából történ kiemelésének
megel zése.
(2) Az önkormányzat a
a) gyermekjóléti szolgáltatást és a
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében a
ba) bölcs dei,
bb) óvodai és
bc) iskolai napközis foglalkozást
gyermekjóléti alapellátásként biztosítja.
(3) A gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény,
valamint az önkormányzat által fenntartott bölcs de, óvoda, és általános iskolai napközik
közrem ködésével biztosítja.
8. Gyermekjóléti Szolgáltatás
16. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény
keretében, annak önálló szervezeti egységeként biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39. §-a, a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét
a Gyvt. 40. §-a szabályozza.
9. Gyermekek napközbeni ellátása
17. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását bölcs dében, óvodában és az
általános iskolai napközi otthonos foglalkozás keretében biztosítja.
(2) Az ellátás igénybevétele általában önkéntes, amely során az igény elbírálásáról az
intézményvezet dönt.
(3) A Gyvt. 41. § (3) bekezdésében biztosított napközbeni ellátás igénybevételekor csak az
étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(4) A személyi térítési díjat az intézményvezet állapítja meg a fenntartó által rendeletben
meghatározott intézményi térítési díj és a normatív kedvezmények figyelembe vételével.
V. Fejezet
Hatásköri szabályok
18. § E rendelet 3-12. §-ában meghatározott ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a polgármester
gyakorolja.
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VI. fejezet
Záró rendelkezések
19. § (1) E rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti Balatonkenese Nagyközség
Önkormányzata Képvisel -testületének a gyermekvédelem helyi rendszerér l szóló 7/2007. (III.30.)
rendelete valamint az azt módosító 23/2008. (XI.27.) önkormányzati rendelet.

Sörédi Györgyné
polgármester

Wolf Viktória
jegyz
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1. melléklet a 15/2010. önkormányzati rendelethez
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
kérelmez
Neve
Születési neve
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap

Jövedelem típusa

A
kérelmez

házastárs
(élettárs)

A kérelmez vel
közös háztartásban él
egyéb rokon

Összesen

nettó jövedelme (Ft/hó)
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb
munkaviszonyból származó jövedelem
Társas vagy egyéni vállalkozásból, stermel i, illetve
szellemi és önálló tevékenységb l származó
jövedelem
Alkalmi munkavégzésb l származó jövedelem
Táppénz
és
gyermekgondozási
támogatások
(terhességi gyermekágyi segély, GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj)
Nyugdíj és egyéb nyugdíjszer ellátások (öregségi,
rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szül i
nyugdíj;
árvaellátás,
baleseti
hozzátartozói
nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti
járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs
ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék)
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított
ellátások (id skorúak járadéka, rendszeres szociális
segély, ápolási díj, adósságcsökkentési támogatás,
munkanélküli
járadék,
álláskeresési
járadék,
álláskeresési
segély,
képzési
támogatásként
folyósított keresetpótló juttatás)
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel
összefügg pénzbeli juttatások, nevel szül i díj,
szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból,
föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem)
Jövedelem összesen:
Az összes jövedelmet csökkent
tényez k
(gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett
tartásdíj)

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM
EGY F RE JUTÓ JÖVEDELEM
A jövedelemr l – a jövedelem típusának megfelel – igazolást vagy annak másolatát
a kérelemhez mellékelni kell!
Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szerepl adatoknak a szociális vagy a gyermekvédelmi eljárásban történ
felhasználásához, kezeléséhez.
Balatonkenese, 20____, ______________hó ____nap

_________________________
kérelmez aláírása
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2. melléklet a 15/2010. önkormányzati rendelethez

VAGYONNYILATKOZAT
kérelmez
Neve
Születési neve
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap

I. Ingatlanok
Megnevezés

1.

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája*
Címe
Alapterülete (m2)
Tulajdoni hányada
Szerzési ideje (év)
Becsült forgalmi értéke (Ft)
Haszonélvezeti
joggal
terhelt
*Ingatlantulajdon fajtái:

igen

nem

igen

nem

igen

nem

lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdül tulajdon, üdül telek-tulajdon, egyéb nem lakás céljára
szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (zártkerti építmény, m hely, üzlet, m terem, rendel ,
garázs stb.) term földtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták használata.

II. Járm vek
Megnevezés
Fajtája

1.

2.

3.

személygépkocsi
tehergépkocsi

személygépkocsi
tehergépkocsi

személygépkocsi
tehergépkocsi

Típusa
Rendszáma
Szerzés ideje (év)
Becsült forgalmi értéke
(Ft)
Hitellel vásárolt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

III. Összes vagyontárgy
Megnevezés
Ingatlan
Családi vagyon forgalmi
értéke (Ft)
Egy f re jutó forgalmi
érték (Ft)

Járm

Összesen

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szerepl adatoknak a szociális vagy gyermekvédelmi eljárásban történ
felhasználásához, kezeléséhez.
Balatonkenese, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmez aláírás
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