Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról
Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és
hatáskörében eljáró Oroszi Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. §-ban és a 148. §(5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és 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) E rendelet alkalmazásában az életvitelszerű ottlakás: ha az érintettnek az adott lakás az otthona
és máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen rendeltetés szérűén használ: életét onnan
szervezi (rendszeresen onnan indul munkába vagy oktatási intézménybe, oda tér haza), az
életviteléhez szükséges tevékenységeket (főzés, mosás, családi élet, közüzemi szolgáltatások
igénybevétele) rendszeresen és legjellemzőbben ott folytatja, illetve amely elsődleges elérhetőségi
címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Gyvt. 5. §-ának rendelkezései az
irányadók.
2. Hatásköri és eljárási szabályok
2. §
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat- és
hatásköröket
a) pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket első fokon a
Polgármester gyakorolja,
b) a Gyvt. 133. § (5) bekezdés szerinti méltányosságot a polgármester gyakorolja.
(2) A Polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez
címzett, de a Somlóvásárhelyi Közös Hivatalhoz benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet
élni.
3. §
(1) Ha a rendelet a jogosultság megállapításához a jövedelmi körülmények vizsgálatát írja elő, az
alábbi dokumentumok csatolása szükséges :
a) rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek esetében a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó jövedelméről szóló igazolás,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén
ba) a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról
illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás,
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bb) az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó
büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított
hivatalos igazolás,
c) álláskereső esetén az illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának igazolása az
álláskereső nyilvántartásba vételéről, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,
d) alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó – a
kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett – jövedelemről,
e) amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, a gyámkirendelő határozat,
f) az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
g) a tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a
gyermektartásdíj összegéről,
h) a szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés
vagy hivatalos megállapodás vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek
gondozását, nevelését melyikük látja el.
(2) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a Gyvt. 131. § (2) bekezdése alapján kerül
megállapításra.
(3) A rendelet 7. § (1) bekezdés a) - c) pontja szerinti ellátási formák a településen lakcímmel
rendelkező, és életvitelszerűen is a településen élő személyek részére állapíthatók meg.
(4) A kérelmet a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.
(5) Az e rendeletben szabályozott rendszeres pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig
kerülnek folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással.
4. §
(1) Az adatok valódiságának ellenőrzése – a támogatások megállapítását megelőzően – a Gyvt. 131.
§. (4) és (5) bekezdése szerint történik.
(2) A jogosultsági feltételek hiányában, vagy e rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott
ellátást meg kell szüntetni. A rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésére a Gyvt. 133. §.
(2)-(5) bekezdése az irányadó.
(3) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett családjában élő gyermek megélhetését
veszélyezteti, környezettanulmány alapján a polgármester a visszafizetésre kötelezett összeget
méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.
3. A támogatások formái
5. §
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások
a) nevelési támogatás
b) időszaki támogatás
c) gyermekétkeztetés
(2) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
a) gyermekjóléti szolgáltatás
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b) gyermekek átmeneti gondozása
4. Nevelési támogatás
6. §
(1) Az Önkormányzat a gyermeket nevelő szociálisan rászorult hátrányos helyzetű családok részére
nevelési támogatást nyújt.
(2) Nevelési támogatásra jogosult
a) a gyermekét egyedül nevelő szülő,
b) a három vagy több gyermeket nevelő család,
c) a tartós beteg vagy fogyatékkal élő gyermek(ek) – akik után emelt szintű családi pótlékot vagy
fogyatékossági támogatást folyósítanak – szülője,
amennyiben a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(3) A megállapított nevelési támogatás a gyermek nagykorúságának elérése után legfeljebb azonban
23. életévének betöltéséig folyósítható, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén
a) önálló keresettel nem rendelkezik
b) nappali tagozaton tanul és
c) tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll.
(4) A nevelési támogatás összege havonta gyermekenként 5.000.-Ft.
5. Időszaki támogatás
7. §
(1) Az Önkormányzat természetbeni támogatásként időszaki támogatást nyújt a 0-18 éves korú
gyermeket nevelő családok részére.
(2) Időszaki támogatásra jogosult a településen lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermeket
nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át, egyedülálló szülő
esetében 800 %-át, három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900 %-át.
(3) Az időszaki támogatást évente kettő alkalommal
a) a húsvétot,
b) a karácsonyt (a továbbiakban: jogosultsági időszak) megelőző 30 napon belül nyújtja az
Önkormányzat.
(4) A támogatás összege gyermekenként és jogosultsági időszakonként legalább 3.000.-Ft.
(5) Az időszaki támogatás kérelemre kerül megállapításra.
6. Gyermekjóléti szolgáltatás
8. §
(1) A Somlóvásárhelyi Család és Gyermekjóléti Szolgálat a Gyvt. 29§-ban és a 94. §-ban előírt
feladatait az önkormányzat a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat dolgozóival biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
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7. Gyermekek átmeneti gondozása
9. §
(1) A Somlóvásárhelyi Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője helyettes szülőt bíz
meg a gyermek gondozásával, felügyeletével ha a szülő ezt kéri vagy beleegyezik a szülő egészségi
állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek
felügyelete a családban nem oldható meg.
(2) A gyermek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülő kéri, vagy ha annak okai már
nem állnak fenn.
8. Záró rendelkezések
10. §
Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról szóló 16/2015. (XII.22.)
önkormányzati rendelet.
11. §
Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
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Részletes indokolás
1-11. §
A rendelettervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével
készült.
A helyi gyermekvédelmi ellátások tekintetében a hatályos rendelet - a gyermekvédelmi ellátás
helyi szabályozásáról szóló 16/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet - elfogadása óta
bekövetkezett változások indokolttá teszik a meglévő rendelet módosítása helyett egy új,
áttekinthető egységes önkormányzati rendelet megalkotását.
Az előterjesztett új önkormányzati rendelet-tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény szabályai alapján került kidolgozásra: a jogszabályban (így a helyi önkormányzati
rendeletben) nem ismételhető meg az Alaptörvény, nem ismételheti meg más jogszabály
rendelkezéseit, így az előterjesztett rendelet-tervezet a Gyvt. előírásait nem tartalmazza. Az
önkormányzati rendelet a helyi szabályokat rögzíti. A Gyvt. 29. § (2) bekezdése a fizetendő
térítési díjak mértékének önkormányzati rendeletben történő rögzítését is előírja. Tekintettel arra,
hogy a térítési díjakra vonatkozóan a képviselőtestület külön rendeletet alkotott, a gyermekek
védelmének helyi rendszeréről szóló, előterjesztett rendelet-tervezet erre vonatkozó
rendelkezéseket nem tartalmaz.
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