Ellend községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2004. (V.2.) rendelete a
gyermekvédelmi támogatásokról
Ellend községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Ötv. 16.§. /1/ bekezdése, valamint a
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18.§. alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja és hatálya
1.§
E rendelet célja, hogy elısegítse a gyermek családi környezetben történı ellátását, nevelését
és megelızze a gyermek kiemelését a családból.
2.§
(1)
A rendelet hatálya kiterjed Ellend község közigazgatási területén állandó bejelentett
lakcímmel rendelkezı
a/ a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Magyar Köztársaság 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) A 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.
törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
3.§
E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben maghatározott személyek kívül Ellend
község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében is, ha
az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

Gyermekjóléti ellátási formák
4.§
Az önkormányzat képviselı-testülete a rászorulók részére pénzbeli és természetbeni ellátást,
továbbá személyes gondoskodást nyújt.
5.§1
(1)
Az önkormányzat képviselı-testülete a gyermek családi környezetben történı
ellátásának, nevelésének elısegítésére, a gyermek családból való kiemelésének megelızésére
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást adhat.
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(2)
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a támogatást megállapító határozatban
megjelölt idıpontig kell kifizetni.
6.§-8.§.2
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
9.§
A képviselı testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azokat a gyermekeket,
akinek a családja idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı
rendkívüli élethelyzetbe került.
10.§
Elsısorban azokat a gyermekeket kell rendkívüli támogatásban részesíteni, akinek eltartásáról
családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkezı többletkiadások
miatt anyagi segítségre szorul.
11.§
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg a képviselı-testület annak a
gyermeknek, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 80%-át.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmanként vagy legfeljebb három havi
idıszakra állapítható meg.
(3) Mértéke alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-ától
80%-áig terjedhet, évente azonban nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át.
(4)3 A képviselı-testület a 9.§-ban meghatározott hatásköre gyakorlását a polgármesterre
ruházza át.
Természetben nyújtott ellátások
12.§
A képviselı-testület a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetben is
nyújthatja.
13.§
Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és
tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítési díja, tandíj,
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egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének
átvállalása.
13/A.§4
Az

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a Pécsi Többcélú Kistérségi
Társulás keretében látja el.

Eljárási rendelkezések
14.§
(1) A támogatás iránti kérelmeket a Körjegyzıségen vagy a Polgármesteri Hivatalban kell
elıterjeszteni.
(2)5,6

a)

Az ellátások megállapításáról a képviselı-testület határozattal vagy végzéssel dönt.

b)
A döntésre jogosult egyszerősített határozatot hozhat, amennyiben döntése a
Ket. 72.§ (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
.
(3) 7 A polgármester által hozott határozat ellen fellebbezés a képviselı-testülethez
nyújtható be.
15.§
Az ellátásban részesülı az ellátásra való jogosultság feltételeit érintı lényeges tények,
körülmények megváltozásáról haladéktalanul, de legkésıbb 15 napon belül tartozik értesíteni
a képviselı-testület.
16.§
A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetésére az 1997. évi XXXI. tv. rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Záró rendelkezések
17.§
E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Ellend község Önkormányzatának a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 8/1997. (XI.24.) rendelete.

18.§
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E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Ellend, 2004. április 28.
Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı

Hornung György
polgármester

E rendelet Ellend község területén kihírdetésre került.
Ellend, 2004. május 2.
Hendzselné Papp Ilona
körjegyzı

