Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete
A pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról
(egységes szerkezetben)

Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ban, a 32. § (1)
bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében 132. § (4) bekezdés g) pontjában, az. Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást ugyanazon családban élők részére évente
legfeljebb 4 alkalommal lehet megállapítani.
(2)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást csak akkor lehet megállapítani, ha az (1)
bekezdésben meghatásozott támogatás megállapítása óta 90 nap eltelt.
(3)
Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában egyféle rendszeres ellátásban
részesül, akkor az (1) bekezdésben meghatározott támogatást évente legfeljebb 2 alkalommal
lehet megállapítani.
(4)
Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában kétféle rendszeres ellátásban
részesül, akkor az (1) bekezdésben meghatározott támogatást évente legfeljebb 1 alkalommal
lehet megállapítani.
(5)
Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában háromféle rendszeres ellátásban
részesül, akkor az (1) bekezdésben meghatározott támogatást nem lehet megállapítani.
(6)

A (2) – (5) bekezdés alkalmazásában rendszeres ellátásnak minősül a:
a)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b)
intézményi térítési díj támogatás (továbbiakban: térítési díj
támogatás),
c)
lakásfenntartási támogatás.
(7)
A (2) – (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően, vagy a jövedelmi helyzettől
függetlenül évente egy alkalommal, legfeljebb 15000 Ft összegű rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.
2. §

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a
kérelmező családjában:
a)
tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következik be, vagy
egyszeri kiadásra kényszerülnek,
b)
elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből,
szabálysértésből anyagi kár keletkezett.
c)
legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék halmozódott fel, melyet önerőből nem tud
kiegyenlíteni,
d)
nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának
elhúzódása miatt késik.

3. §

A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére való kötelezés esetében
engedélyezhető a részletfizetés, csökkentés, vagy elengedés a gyermekvédelmi törvényben
meghatározottak szerint.

4. §

Fiatal felnőtt alatt a gyermekvédelmi törvényben meghatározottat kell érteni.

5. §

1(1)

A támogatás iránti kérelmet Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Küngösi
Kirendeltségéhez kell benyújtani hivatali időben személyesen, vagy postai úton, melyhez az
erre a célra rendszeresített formanyomtatvány is használható.
(2)

A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt.

(3)
A pénzbeli támogatást az ellátást megállapító határozatban megjelölt napon a
házipénztárból fizetik ki.
6. §

(1)
A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a saját, és ellátási formától függően a családja, vagy
háztartása jövedelmi, vagyoni viszonyairól, és igazolnia kell azokat. A jövedelemszámításnál
irányadó időszakként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. Évi III.
törvény 10 § (2) – (5) bekezdésben meghatározottakat kell tekinteni.
(2)
A kérelmezőnek nem kell nyilatkozni saját, családja vagy házastársa vagyoni jövedelem
viszonyairól a 8 §, 9 § (2) bekezdése és a 10 § (1) bekezdés alapján nyújtott támogatásnál.
(3)
A születési támogatást a születési anyakönyvi kivonatot bemutató törvényes
képviselőnek a gyermek 12 hónapos koráig lehet kifizetni, és a kifizetés tényét az anyakönyvi
kivonat hátoldalán fel kell tűntetni.
(4)
Hajléktalan személy esetében csatolni kell a hajléktalan ellátást biztosító intézmény
javaslatát a támogatás megállapítására vonatkozóan.

2.

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

7. §

(1)
A gyermeket nevelő család akkor tekinthető időszakosan létfenntartási gonddal
küzdőnek, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:
a) 2-4 személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %át,
b)
5-6 személy esetében a 130 % át,
c)
6 -nál több személy esetében a 115 %-át.
(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítható:
a)
pénzbeli ellátásként,
b)
természetbeni ellátásként,
ba)
vásárlási utalvány formájában, vagy
bb)
térítési díj támogatásként.

(3)

Az alkalmanként megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege
gyermekenként:
a)
nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10
%-nál, és
b)
nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
20 %-nál.

(4)

Ha a család életvitelének ismeretében attól lehet tartani, hogy a törvényes képviselő a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nem a kérelemben meghatározott célra
használja fel:
a)
kötelezni kell arra, hogy a pénzbeli támogatás felhasználásáról az átvételtől

számított 15 napon belül a gyermek nevére szóló számlával számoljon el, vagy
b)
a gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani.
8. §

(1)
Gyermekenként 20000 Ft egyszeri születési támogatás adható a Küngös közigazgatási
területén állandó lakóhellyel rendelkező törvényes képviselőnek.

9. §

(1)

1

20%-os térítési díjtámogatásra jogosult a gyermek, fiatal felnőtt, ha:
a)
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

módosította 12/2013.(IX.9.) önkormányzati rendelet 1. §-ával

aa)
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át,
ab)
egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b)
nem átmeneti vagy tartós nevelt,
c)
nem jogosult 100 %-os normatív étkezési kedvezményre és
d)
bölcsődei, óvodai ellátásban részesül, vagy közoktatási intézményben
(továbbiakban együtt: intézmény) a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytat.
2

(2)

3

100 %-os térítési díjtámogatásra jogosult az a gyermek, aki:
a) küngösi állandó lakcímmel rendelkezik, és
b) a Csajági Református Általános Iskola Balatonfőkajári Tagintézményének
eltérő tagozatán oktatásban egész napos (reggel 8 órától délután 16 óráig)
foglalkozáson vesz részt.

(3)

A térítési díj támogatást a ténylegesen igénybe vett étkeztetések után fizeti meg az
önkormányzat.

(4)

Az intézményi térítési díj támogatást egy tanévre kell megállapítani.

(5)

A (4) bekezdés szerinti tanév:
a)
bölcsőde és óvoda esetében a szeptember 1-jétől augusztus 31-ig,
b)
az a) pont alá nem tartozó közoktatási intézmény esetében a szeptember 1-jétől
a tanév végéig terjedő időszak.

(6)

A térítési díj támogatást havonta utólag, az intézmény által közölt igénybevétel
alapján kell folyósítani az intézménynek pénzügyeit bonyolító szervezetének.

(7)

A térítési díj támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselő a tanév megkezdése előtt,
az augusztus 15-től szeptember 30-ig terjedő időszakban nyújthatja be.

(8)

A tanév során a (7) bekezdésben foglalt időponttól eltérően benyújtott kérelem
esetében a jogosultságot a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kell
megállapítani.

(9)

Ha a térítési díj támogatásra jogosult a jogosultság időszaka alatt intézményt vált,
jogosultsága az új intézményben változatlanul fennáll.

(10)

Meg kell szüntetni az intézményi térítési díj támogatást, ha:
a)
a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe kerül,
b)

410.

§

a gyermek 100 %-os normatív étkezési kedvezményre szerez jogosultságot.

(1)

2

módosított: a 18/2011.(XII.8.) önkormányzati rendelet 1. §-ával

3

módosította: a 9/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet 1. §-ával
hatályon kívül helyezte: a 10/2014.(VIII.29.) önkormányzat rendelet 1. §-a
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11. §

(1)
Környezettanulmányt kell készíteni a kérelmező lakásán a gyermekvédelmi ellátások
iránt benyújtott kérelem esetében, feltéve, hogy két éven belül a kérelmező ugyanazon
lakásában nem készült környezettanulmány.
(2)
A gyermekvédelmi ellátások megállapításával, megszűntetésével, a jogosulatlanul
felvett támogatás visszafizetésre kötelezéssel és a visszafizetésre kötelezés csökkentésével vagy
elengedésével kapcsolatos valamennyi eljárásban a Képviselő-testület átruházza hatáskörét a
polgármesterre.

3.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

12. §

(1)

A rendelet 2011. augusztus 22-én lép hatályba.

(2)
Hatályát veszti Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 7/2007. (IV. 26.) rendeletének 2 § - 8 §-a.
Küngös, 2011.augusztus 16.
Szabó Gergely
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2011. augusztus 19. napján kifüggesztésre
került.
Küngös, 2011. augusztus 19.
Fodor Krisztina
jegyző

