Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. (II. 15.) számú rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában
és (2) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében,
valamint a 148. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelmének helyi
rendszeréről, és szabályairól, valamint a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzéséhez, megszüntetéséhez igénybe vehető ellátások egyes formáit,
szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és
érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit a Gyvtben és a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormány rendeletben
(továbbiakban: Gyer.) foglaltakkal összhangban.
A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed Koppányszántó Község közigazgatási területén tartózkodó valamennyi
állampolgárra, akiket a Gyvt. 4. §-a meghatároz.
3. §
Koppányszántó Község Képviselő-testülete a gyermekek védelmére az alábbi ellátási formákat
biztosítja:
a) pénzbeli és természetbeni ellátás:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- étkezési térítési díjkedvezmény
- felsőoktatási hallgatói ösztöndíj

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgálat (családsegítés),
- gyermekek napközbeni ellátása, (óvodai, általános iskolai napközi otthonos ellátás).
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II. FEJEZET
Eljárási rendelkezések
Kérelem
4. §
(1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet Koppányszántó
Község Önkormányzatánál (7094 Koppányszántó, Szabadság u. 67.) terjesztheti elő a szülő, vagy
más törvényes képviselő (továbbiakban: kérelmező) az egyes ellátási formákra.
(2) Hivatalból is indulhat eljárás a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó jelzés alapján.
5. §
(1) A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező, valamint a gyermek(ek) és a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók
személyazonosító adatait, valamint vagyoni és jövedelmi viszonyait,
- társadalombiztosítási azonosító jelüket,
- állampolgárságukat, illetve bevándorolt vagy menekült státuszukat,
- jogosultság megállapításához szükséges adatokat.
(2) Az kérelemhez a következő igazolásokat kell csatolni:
a) jövedelem igazolásához:
- a kérelmező és családjában élők kérelem benyújtását megelőző két hónap nettó átlagkeresetéről
szóló jövedelemigazolást,
- alkalmi munkavégzés esetén alkalmi munkavállalói könyvben munkáltatói igazolást,
- munkanélküli járadékban részesülők esetében a Munkaügyi Központ által kiadott határozat
másolatot,
- jövedelemnélküliek esetében a regisztráltságot igazoló munkanélküli kiskönyvet,
b) a gyermek tartós betegségének, illetve fogyatékosságának igazolásához:
- szakorvosi igazolást,
c) az elhalálozás igazolásához:
- halotti anyakönyvi kivonatot,
d) a várandósság igazolásához:
- terheskönyvet,
e) a nevelésbe vétel, illetve annak megszűnésének igazolásához:
- gyámhivatali határozatot,
f) a kórházi kezelés igazolásához:
- az ellátást végző intézmény által kiadott igazolással,
g) a tanulói jogviszony igazolásához:
- iskolalátogatási igazolást,
h) az óvodai és a bölcsődei nevelés igazolásához:
- a gyermek napközbeni ellátását végző intézmény igazolást,
i) az iskoláztatással kapcsolatos eseti kiadások igazolásához:
- számlát, vagy az iskola által kiadott igazolást.
(3) Az elemi kár tényét az önkormányzat környezettanulmány útján állapítja meg.
(4) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a
gyermeket gondozó családban a család életkörülményei nem felelnek meg a
jövedelemnyilatkozatban foglalt adatoknak, vagyonvizsgálatot kell elrendelni.
(5) Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén a kérelmezőt 8 napon belül – határidő
megjelölésével – hiánypótlásra kell felszólítani. Amennyiben a kérelmező a megadott határidőn
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belül nem tesz eleget hiánypótlási kötelezettségének a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján
kell elbírálni, vagy az eljárás a közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény 31. § (2) bekezdése alapján megszüntethető.
Jövedelem, vagyon
6. §
(1) Jövedelemnek minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4.§-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak.
(2) A jövedelem számításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében és a Gyer. 66. §-ában meghatározott
személyeket kell figyelembe venni.
(3) Vagyonnak a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében foglaltakat kell tekinteni.
Környezettanulmány
7. §
A kérelmező vagyoni -, szociális -, életkörülményeinek tisztázása érdekében helyszíni szemle
tartható és környezettanulmány (helyzetértékelés) készíthető.
Jogosulatlanul felvett támogatás
8. §
(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről, elengedéséről, a részletfizetés
engedélyezéséről a Gyvt. 133. §-ának figyelembevételével a hatáskör gyakorlója dönt.
(2) Amennyiben a visszafizetendő összeg meghaladja az ellátásban részesülő családjában az egy
főre jutó jövedelem 50 %-át, kérelemre legfeljebb 12 hónapra részletfizetés engedélyezhető.
(3) A megtérítés méltányosságból, környezettanulmány alapján elengedhető, illetve csökkenthető,
ha a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése a családban élő gyermek megélhetését
veszélyezteti.
III. FEJEZET
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
9. §
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskört, átruházott hatáskörben a
polgármester gyakorolja.
(2) A gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető, ha a gyermeket gondozó
család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásával időszakos létfenntartási gondnak, illetve létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek tekinthető különösen:
- szülő balesete, halála,
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- családot ért elemi kár,
- szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, illetve a gyermek
fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadás,
- nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése,
- gyermek tartós, vagy átmeneti nevelésbe vételének megszűnése, illetve családba történő
visszahelyezése,
- gyermektartásdíj megelőlegezésére való jogosultság objektív hiánya,
- szülő, gyermek betegsége,
- gyermek iskoláztatásával járó rendkívüli kiadás,
- a gyermek láthatását elősegítő kiadás,
- szülő munkanélküliségéből adódó jövedelemcsökkenés.
(4) A nevelésbevétel megszűnése, a tartásdíj megelőlegezésének elutasítása gyámhatósági
határozattal, tanulói jogviszony iskolalátogatási bizonyítvánnyal, betegség illetve gyógyszer kiadás
a házi-vagy szakorvos által kiadott igazolással bizonyítható.
10. §
(1) Az iskoláztatással kapcsolatos kérelmeket minden évben, ugyanabban az időszakban június 1.
és augusztus 31-e között lehet benyújtani.
(2) Iskoláztatás céljára rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nem állapítható meg azon tanulói,
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermeknek, aki a Gyvt. 20/A. §-a alapján központi
támogatásban részesül.
11. §
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha a családban az egy főre
számított havi jövedelem
a) kétszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át,
b) többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %át
nem haladja meg.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege
- gyermekenként az 5.000 Ft-ot, és
- családonként a 15.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) A készpénzben megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a határozat jogerőre
emelkedését követő 10 napon belül az Önkormányzat pénztárában vehető fel. E határidő eltelte után
postai utalványon kiküldésre kerül.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is megállapítható.
(5) Akkor lehet rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában
megállapítani, ha
a) a kérelem a gyermek tanszer -, tankönyvellátásának támogatására, illetve térítési díj támogatására
irányul,
b) a kérelem benyújtását megelőzően nevelési, oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb, a
tanítással neveléssel kapcsolatosan felmerült költségek tekintetében hátraléka van.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt esetben a támogatás közvetlenül az oktatási intézmény
gyermekvédelmi felelősének, illetve a családgondozónak is kifizethető különösen akkor, ha a
kérelmezőnek a gyermekétkeztetés igénybevétele során díjhátraléka keletkezett, illetőleg azt az
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oktatási intézmény gyermekvédelmi felelőse, vagy a családgondozó a kifizetés céljának
megjelölésével írásban jelzi az önkormányzat felé.
Méltányosság gyakorlása
12. §
(1) A Képviselő-testület gyakorolja a hatáskört a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti
kérelmek esetén kivételes méltánylást érdemlő esetekben a (2) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kivételes méltánylást érdemlő esetekben az alábbi
feltételek közül az a) pontban foglaltakon kívül még legalább egy fennállása esetén állapítható meg:
a) ha a családban az egy főre számított jövedelem
- kétszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
- többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át
nem haladja meg.
b) szülő halála,
c) családot ért elemi kár,
d) szülő betegségéből adódó jövedelem kiesés,
e) gyermek betegségéből adódó többletkiadás,
f) család létszámában történt változás (születés).
(3) A (2) bekezdésben szabályozott kivételes méltányosság megállapíthatósága a szükség esetén
ismételten felvett környezettanulmány adataival is igazolható.
A környezettanulmány elvégzését ilyen esetben a Képviselő-testület rendelheti el.
Étkezési térítési díjkedvezmény
13. §
(1) Koppányszántó Község Képviselő-testülete az anyagi és szociális körülményeik miatt erre
rászoruló gondviselőket a gyermekek, tanulók után fizetendő étkezési térítési díjmegfizetése alól
indokolt esetben 50 %-ban, kivételes méltányosságból pedig teljes egészében mentesítheti.
(2) 50 %-os étkezési kedvezmény adható a Gyvt. alapján étkezési térítési díjkedvezményben nem
részesülőnek abban az esetben, ha a család egy főre jutó jövedelme:
- gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át,
- többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át
nem haladja meg.
(3) Kivételes méltányosságból a Gyvt. alapján 50 %-os kedvezményben részesülő kedvezményét
100 %-os mértékre egészíti ki, illetve teljes mentességet az kaphat, akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem a minimál nyugdíj szintje alatt van és anyagi – és szociális körülményei miatt – a
gyermeki intézményi étkeztetést fizetni nem képes.
(4) A támogatással kapcsolatos hatáskört Képviselő-testület gyakorolja.
Felsőoktatási hallgatói ösztöndíj
14. §

(1) Felsőoktatási hallgatói ösztöndíj anyagi segítségnyújtás a szociálisan rászoruló
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a) felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó, utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkezı, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert(érettségizett),
b) felsőoktatási tanulmányokat folytató személyek tanulmányi költségeihez.
(2) A hallgatói ösztöndíj megállapításának feltétele, hogy a pályázó állami felsőoktatási
intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az érintett intézmények közötti megállapodás
alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, első alapképzésben, első
kiegészítő képzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai
rendszerő felsőfokú szakképzésben kíván részt venni, illetőleg ott tanulmányokat folytat.
(3) Felsőoktatási hallgatói ösztöndíj abban az esetben állapítható meg, ha a családban az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 400 %-át, a pályázót egyedül eltartó esetén
annak 500 %-át.
(4) A felsőoktatási hallgatói ösztöndíjra való jogosultság pályázati eljárást követıen állapítható meg.
(5) A pályázat a tárgyév október 1. napjától október 31. napáig nyújtható be az önkormányzat
hivatalában. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
(6) A pályázat elbírálására a Képviselő-testület jogosult.

IV.FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
15. §
(1) Koppányszántó Község Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásként gyermekjóléti szolgálatot, a gyermekek napközbeni ellátására óvodai, iskolai
napközi otthonos ellátást biztosít.
Gyermekjóléti Szolgálat
16. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást a helyi önkormányzat Tamási és Környéke Szociális Központon
keresztül biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben leírtakra tekintettel az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás jogszerű
biztosítása érdekében
a) intézményi társulásban vesz részt, vagy
b) gyermekjóléti tevékenységgel foglalkozó szakintézménnyel működik együtt, vagy
c) más szervvel illetve vállalkozóval ellátási szerződést köt.
(3) A (2) bekezdésben leírtakra való tekintettel a családgondozó tevékenységét közalkalmazotti
kinevezéssel; munka- vagy megbízási szerződéssel; az érintett gyermekek, családok számának
függvényében fő-, másodállás vagy mellékfoglalkoztatás keretében, rész- vagy teljes munkaidőben
egyaránt elláthatja.
(4) A családgondozónak az adminisztrációs és ügyfélszolgálati munkája elvégzéséhez irodát kell
biztosítani.
(5) A Gyermekjóléti Szolgálat
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a) feladata a Gyvt. 39. §-ában megfogalmazottak,
b) tevékenysége körében az a) pontban foglaltakon túl a Gyvt. 40. § (2) bekezdésében leírtak
szerint jár el.
(6) A Gyermekjóléti Szolgálat eljárása kérelemre, vagy a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos, a nevelési - oktatási intézmény, rendőrség, ügyészség, bíróság, társadalmi
szervezetek, egyházak, valamint a jegyző, a gyámhivatal, vagy bármely állampolgár – a gyermek
veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján indul.
Óvodai ellátás, iskolai napközi
17. §
Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai ellátást az ÉrtényKoppányszántó Társult Óvodán keresztül, az iskolai napközis ellátást az Értény-KáraKoppányszántó-Miklósi-Somogyacsa-Somogydöröcske-Szorosad-Törökkoppány-Zics
Községek
Közoktatási Intézményi Társulással, valamint a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Oktatási
és Nevelési Társulással kötött megállapodás alapján látja el.
V. fejezet
Hatásköri és ezzel összefüggő rendelkezések
18. §
Az e rendeletben meghatározott ügyek kapcsán a polgármester hatáskörébe utalt ügyek esetében
fellebbezésnél másodfokú döntéshozó szerv a Képviselő-testület, míg a Képviselő-testületi
határozatok jogszabálysértésre való hivatkozással bírósági úton támadhatók meg.
Záró rendelkezések
19. §
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Koppányszántó Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló ellátásokról szóló 4/1998.
(III.17.) számú rendelete, a módosításáról szóló 5/2005. (IV.7.) számú rendelet, valamint az egyes
szociális tárgyú helyi rendeletek módosításáról szóló 13/2005. (X. 28.) számú rendelet 3. §-a.
(3) Ezen rendeletet a képviselő-testület a 2011. február 14. napján megtartott ülésén alkotta meg.
(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik
Pintér Gábor
polgármester

Fábián Péter
körjegyző

Záradék:
A rendelet 2011. 02. 15. napján kihirdetésre került.
Koppányszántó, 2011. 02. 15.
Fábián Péter
körjegyző
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