Kereki Kozseg Onkormanyzat^nak
2/2006. ( 1.26.) szamu
RENDELETE
A gyermekvedelmi gondoskodasrol es a g>'ermekek penzbeli
es termeszetbeni ellatasarol

Kereki Kozseg Kepviselo -testuiete a gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasrol szolo. tobbszor
modositott 1997. evi X X X I . torvenyben, valamint a tobbszor modositott 1990. evi L X V . torveny 16. (1)
bekezdeseben foglalt felhatalmazas alapjan a kovetkezo rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
A rendelet ceija

E rendelet celja, hogy az onkormanyzat teriileten megallapitsa a gyermekvedelmi szemelyes gondoskodast
nyujto ellatasokat. azok forrasait. felteteleit. merteket. valamint igenybevetelUk rendjet.
Meghalarozza Kereki Kozseg Kepviselo -testuiete altal biztositott - a g>'ennekek vedelmerol es a gyamugyi
igazgatasrol szolo, tobbszor modositott 1997. evi X X X I . lorvenyben ( tovabbiakban: Gyvt. ) is szabalyozolt, a
gyennekek penzbeli es termeszetbeni ellatasainak forrasait, felteteleit. merteket. valamint igenybevetelUk
rendjet.
A rendelet hatalya
2-§
(1) E rendelet hatalya kiterjed a (2) es (3) bekezdesben foglalt elteressel - a Kereki kozseg kozigazgatasi
teriileten tartozkodo magyar allampolgarsagu, valamint - ha nemzetkozi szerzodes maskent nem rendelkezik
- az allando tartozkodasra jogosilo szemelyi igazolvannyal rendelkezo bevandorolt, valamint a magyar
hatosagok altal menekiiltkent elismert gyermekre. fiatal felnotlre es sziileire.
(2) A rendkiviili gjermekvedelmi tamogatas tekinteteben az (1) bekezdesben foglaltakon tulmenoen kiterjed az
Europai Szocialis Kartat megerosito orszagok allampolgarainak a kiilfoldiek beutazasarol es tartozkodasarol
szolo 2001. evi X X X I X . torveny rendelkezesei szerint jogszeriien Magyarorszagon tartozkodo gyermekeire.
(3) Kereki kozseg kozigazgatasi teriileten tartozkodo nem magyar allampolgarsagu gyermek vedelmeben is, ha
az ideiglenes hatalyu elhelyezes vagy mas ideiglenes hatosagi intezkedes elmulasztasa a gyermek
veszelyeztetettsegevel vagy elharilhatatlan kanal jama.
(4) A rendelet hatalya Kereki Kozseg Onkormanyzata altal fenntartott intezmenyekre terjed ki.
(5) A rendelet hatalya nem terjed ki az ovodai neveles, az iskolai oktatas - neveles kereteben biztositott
napkozbeni ellatasra. ha az oktatasrol szolo - tobbszor modositott - 1993. evi L X X X I X . torveny 114. § -a
alapjan ingyenesen igenybe veheto szolgaltatasok. illelve a 115. § -a alapjan teritesi dij fizetesi kotelezettseg
mellelt igenybe veheto szolgaltatasok korebe tartozik.
II. FEJEZET
A gyermekvedelmi szemelyes gondoskodast nvulto ellatasok
Altalanos szabalyok
3.§
(1) A szemelyes gondoskodas igenybevetele - ha a Gyvt. maskent nem rendelkezik - onkentes, az ellatast
igenylo, vagy torvenyes kepviseloje (tovabbiakban: kerelmezo ) kerelmere tortenik.
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(2) A kerelmezo a szemelyes gondoskodas korebe tarlozo ellatas igenybevetelere iranyulo kerelmet
Balatonfoldvar Varos vagy Kereki Kozseg Onkormanyzatanak Polgarmesteri Hivatalahoz, valamint a 4. §
(3) bekezdeseben meghatarozott intezmeny vezetojehez nyujthatja be.
A gyermekjoleti alapellatasok

(1) A gyermekjoleti alapellalas celja a gyermek testi, ertelmi. erzelmi es erkolcsi fejiodesenek joletenek a
csaladban torteno nevelesenek elosegitese, a veszelyeztetettseg megelozese es a kialakult veszelyeztetettseg
megszuntetese illetve a gyermek csaladjabol torteno kiemelesenek megelozese.
(2) Az onkormanyzat a kovetkezo gyermekjoleti alapellatasokat biztositja:
a. ) Gyermekjoleti szolgalat;
b. ) Gyermekek atmeneti gondozasa helyettes sziilonel;
c. ) Gyermekek napkozbeni ellatasa kereteben:
csaladi napkozi.
ovoda.
iskolai napkozis foglalkozas.
(3) A gyermekjoleti alapellatasokat az onkormanyzat a heiyi onkormanyzatokrol szolo 1990. evi L X V . torveny
81. § (1) bekezdese szerint, valainint a 94. § (6) bekezdesenek figyelembe vetelevel tarsulasban fenntartott
gyermekjoleti szolgalat. helyettes szUlo, csaladi napkozi, ovoda ( tagovodakkal egyiitt ), es altalanos iskolai
napkozik ( a tovabbiakban: intezmeny ) kozremiikodesevel biztositja.
A gyermekjoleti szolgaltatas

(1) A gyermekjoleti szolgaltatas olyan, a gyermek erdekeit vedo specialis szemelyes szocialis szolgaltatas,
amely a szocialis munka modszereinek es eszkozeinek felhasznalasaval szolgalja a gyermek testi es leIki
egeszsegenek, csaladban torteno nevelkedesenek elosegiteset. a gyermek
veszelyeztetettsegenek
megelozeset, a kialakult veszelyeztetettseg megsziinteteset. A z onkormanyzat a gyermekjoleti szolgaltatas
Gyvt. 39. § -ban meghatarozott feladatait a Balatonszarszo Nagykozsegi Onkormanyzat es az erintett
onkormanyzatok (Balatonfoldvar varos. Balatonszemes, Balatonoszod, Balvanyos, Koroshegy, Kotcse,
Nag>'csepely. Pusztaszemes, Szantod. Szolad. Teleki ) altal kotott megallapodas alapjan Balatonszarszo
Nagykozsegi Onkormanyzat Gyermekjoleti es Csaladsegito Szolgalata litjan biztositja.
(2) A gyermekjoleti szolgalat nevelesi, szolgaltatasi es gondozasi feladatokat lat el, a Gyvt -ben
meghatarozottak
alapjan egyiittmiikodve a gyemiekvedelemmel foglalkozo mas intezmennyel,
szervezettekkel es szemelyekkel.
(3) A gyermekjoleti szolgaltatas teritesmentes.
Gyermekek atmeneti gondozasa

(1) A gyermekek atmeneti gondozasa kereteben a gyermek testi, ertelmi, erzelmi es erkolcsi fejiodeset elosegili,
az eletkoranak, egeszsegi allapotanak es eg>'eb sziiksegleteinek megfelelo elkezteleserol, ruhazattal torteno
ellatasarol mentalhigienes es egeszsegiigyi ellatasrol, gondozasrol. nevelesrol, lakhatasarol ( leljes korii
ellatas ) kell gondoskodni.
(2) A gyermekek atmeneti gondozasat. mint alapellatasi feladatat a Balatonszarszo Nagykozsegi Onkormanyzat
es az erintett onkormanyzatok ( Balatonfoldvar varos, Balatonszemes. Balatonoszod. Balvanyos. Koroshe^,
Kotcse, Nagycsepely. Pusztaszemes, Szantod. Szolad. Teleki ) altal kotott megallapodas alapjan
Balatonszarszo Nagykozsegi Onkormanyzat Gyermekjoleti es Csaladsegito Szolgalata, mint miikodteto altal
kijeloll helyettes sziilovel biztositja.
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A gyermekek napkozbeni ellatasa
7.§
Az onkormanyzat a gyermekek napkozbeni ellatasat a Gyvt. 41. § -aban meghatarozottak szerint csaladi
napkozi, ovoda kereteben, Balatonfoldvar varos. Balvanyos. Pusztaszemes es Szantod kozsegekkel. valamint
altalanos iskolai napkozi kereteben Balatonfoldvar varos, Balvanyos. Koroshegy, Pusztaszemes es Szantod
kozsegekkel kozosen tarsulas litjan szervezi meg.
Teritesi dijak

(1) A gyermekjoleti alapellatas kereteben biztositott gyermekek napkozbeni ellatasaert, teritesi dijat kell fizetni.
(2) A gyermekek napkozbeni ellatasat biztosito inlezmenyekben az alapellatasok keretebe tartozo szolgaltatasok
kozul csak az etkeztelesert kell teritesi dijat fizetni.
(3) Az intezmenyi teritesi dijat az intezmeny fenntartoja evente ket alkalommal allapitja meg, melynek merteket
az intezmeny szekhelye szerinti onkormanyzat rendeletben szabalyozza.
(4) Az intezmenyi teritesi dij alapja az elelmezes nyersanyagkoltesenek egy ellatottra juto napi osszege.
(5) A szemelyi teritesi dijat az adott intezmeny vezetoje, a helyettes szuloi ellatas eseten a Balatonszarszo
Nagykozsegi Onkormanyzat Gyermekjoleti es Csaladsegito Szolgalat vezetoje allapitja meg, az intezmenyi
teritesi dij egy napra juto, altalanos forgalmi adoval novelt osszege, az igenybe velt etkezesek szama,
tovabba a 9. § szerinti kedvezmenyek figyelembe vetelevel.
(6) A szemelyi teritesi dij nem haladhatja meg az intezmenyi teritesi dij osszeget.
(7) Ingyenes ellatast kell biztositani, ha a teritesi dijfizetesre kotelezett jovedelemmel nem rendelkezik.
(8) Egyeni raszorultsag alapjan az intezmenyvezeto altal megallapitott szemelyi teritesi dij legfeljebb 50 % -al
csokkenthelo, ha a teritesi dij fizetesere kotelezett csaladjaban az egy fore juto havi jovedelem nem eri el az
oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 110 % -at, es a teljes osszegii szemelyi teritesi dij
megfizetese a kotelezett csaladjanak letfenntartasat veszelyeztetne.
(9) Nem lehet csokkenteni a megallapitott szemelyi teritesi dijat, ha a gyermek rendszeres nevelesi segelyben
reszesiil.
(10) A szemelyi teritesi dij megfizetese alol mentesitheto a kotelezett ( elengedheto a teritesi dij ), amennyiben a
gyermekek napkozbeni ellatasanak igenybevetelere vedelembe veteli eljaras soran koteleztek a szulot vagy
mas torvenyes kepviselot, s a (8) bekezdesben foglalt felteteiek fennallnak.
(11) A (8) bekezdesben foglalt esetben a jovedelem szamitasanal iranyado idoszak a havonta merheto
jovedelmeknel harom honap. egyeb jovedelmeknel egy ev. A z egy fore juto jovedelem megallapitasanal a
Gyvt. 19. § (4) bekezdeseben foglaltakat kell alkalmazni.
Normativ kedvezmenyek

(1) Gyermeketkeztetes eseten a Gyvt. 148. § (5) bekezdeseben meghatarozott normativ kedvezmenyt kell
biztositani az ellatottaknak.
(2) A normativ kedvezmeny csak egy jogcimen veheto igenybe.

10. §
(1) Az intezmeny vezetoje az ellatas megkezdesekor. de legkesobb az ellatas igenybeveteletol szamitott 30
napon beliil ertesiti a kotelezettet a szemelyi teritesi dijrol.
(2) Ha a kotelezett a szemelyi teritesi dij osszegevel nem ert egyet, az ertesites kezhezv^teletol szamitott 8
napon beliil az intezmeny szekhelye szerinti onkormanyzat polgarmesterehez fordulhat. Ebben az esetben a
kerelemrol hatarozatban kell donteni.
(3) A szemelyi teritesi dijat egy havi idotartamra elore kell megflzetni.
(4) A szemelyi teritesi dijat havonta, minden honap 15 napjaig kell megfizetni. Ha a kotelezett a befizetest
elmulasztja, az intezmeny vezeto 15 napos hataridovel felszolitja az elmaradt teritesi dij befizetesere. A
hatarido eredmenytelen eltelte eseten az intezmenyvezelo a hatralekot nyilvantartasba veszi, es errol
negyedevente tajekozlatja. az intezmeny szekhelye szerinti onkormanyzat polgarmesteret, aki a teritesi
dijhatraiek behajtasarol intezkedik.
111. Feiezet
Penzbeli es termeszetbeni ellatasok
Rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas
11.-12. -13.-14.-15. §'
Tanevkezdesi tamogatas
16. §
(1) Amennyiben az onkormanyzat koltsegvetese lehetove teszi - hivatalbol, jovedelmere tekintet nelkiil - a
tanevkezdes megkezdesenek erdekeben a kereki lakohellyel rendelkezo ovodas. altalanos iskolas tanulok
reszere, a nappali tagozaton kozepfoku tanulmanyokat fol>-tat6 tanulok. es a felsofoku tanulmanyokat
nappali tagozaton folytato hallgatok reszere penzbeli vagy termeszetbeni tanevkezdesi tamogatast nyujthat.
(2) A tamogatas osszeget a kepviselo -testiilet hatarozza meg.
(3) A tamogatas megallapitasarol, osszegerol es formajarol hatarozatban kell rendelkezni.
(4) A tamogatas kifizetesere vonatkozoan a R. 15. § (5) - (6) - (7) bekezdeseiben foglah szabalyokat kell
alkalmazni.
17. §
(1) A kepviselo -testiilet a rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas es a tanevkezdesi tamogatas meg-allapilasaval
kapcsolatos hataskort a kepviselo -testiilet maga gyakorolja.
(2) A kepviselo -testiilet dontesenek kozleset koveto 30 napon beliil. kereseti kerelemmel. pert lehet inditani a
megyei birosagnal, a hatarozat feliilvizsgalata irant.
(3) A rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas elbiralasa es a tanevkezdesi tamogatas Ugyeben, ellenerdekii
Ugyfel hianyaban, a kerelemnek helyt ado hatarozat egyszeriisitett formaban meghozhato.
18.

' Hatilyon Iciviil helyezle a 13/2013.(XII.30.) OnkormSnyzati rendelet 34.§ (2) bekezdese. HatAlyos: 2014. janudrOI.
napj^tol
^ Hat^Iyon kivQl helyezte a 8/2012.(V.24.) 5nkonmanyzati rendelet. Hat^os: 20I2.m^jus 25. napjit6l.
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19. §
(1) E rendelet a kihirdetese napjan lep hatalyba. Rendelkezeseit, a hatalybelepest kovetoen benyujtott kerelmek
eseteben kell alkalmazni.
(2) E rendelet a kihirdetese napjan lep hatalyba. A hatalyba lepesevel egyidejuleg hatalyat veszti Kereki
Kozseg Onkormanyzatanak „ A gyermekvedelmi gondoskodasrol es a gyermekek penzbeli es termeszetbeni
ellalasarol szolo a 9/2005. ( X.25.) szamu rendelete.
Kereki, 2014. Januar 7.
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