Vámosszabadi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2004. (VI.30.) KR rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított 9/1998. (IV.01.) KR
rendelet módosításáról

Vámosszabadi Község Önkormányzata a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
9/1998. (IV.01.) KR rendeletét – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
(Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az egyes szociális és
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi XXVI. Tv. 94. §-ában
kapott felhatalmazással élve az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A rendelet 2. §.-a helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
A rendelet hatálya
2. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. ( a
továbbiakban: Gyvt.) 4. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt eltéréssel
Vámosszabadi Község közigazgatási területén tartózkodó magyar
állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik
– a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar
hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
b.) a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben
az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
2. §.
Ahol a rendelet kiegészítő családi pótlékot említ, az rendszeres gyermekvédelmi
támogatás szövegrészre módosul.

3. §.
A rendelet 4. §.-a helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás
4. §.
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az arra jogosultat a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 19. §.-20. §.-aiban
foglaltaknak megfelelően, figyelembe véve a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
65. §.-68. §.-ainak rendelkezéseit, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesíti, feltéve, hogy a jelen rendelet alapján elrendelt vagyoni helyzet
vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön
vagy együttesen a (7) bekezdésében meghatározott értéket.
(2) Az egy főre jutó jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető
jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 havi, az egyéb jövedelmeknél
pedig az egy évi jövedelem havi átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor
lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás
vélelmezhető.
(3) A rendszeres támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülő vagy más
törvényes képviselő a Vámosszabadi Polgármesteri Hivatalnál ( továbbiakban:
hivatal ) terjesztheti elő. A kérelemhez csatolni kell a 149/1997. (IX.10.) Korm.
rendelet 65. §. (1) bekezdésében felsorolt igazolásokat és dokumentumokat,
valamint, mivel az önkormányzat rendelete a vagyoni helyzet vizsgálatát írja elő, a
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.
(4) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága
környezettanulmány készítésével vizsgálható. A környezettanulmány
elkészítésére a jegyző elsősorban a Gyermekjóléti Szolgáltató családgondozóját
kéri fel.
(5) A támogatásra való jogosultság elbírálásánál az önkormányzat a vagyoni helyzet
vizsgálatát akkor írhatja elő, ha az önkormányzat – Gyvt. 131. §. (4) bekezdése
szerinti – eljárása nem vezetett eredményre.
(6) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a Gyvt. 19. §. (4) bekezdésében
meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.
(7) Az (5)-(6) bekezdés alkalmazása során vagyon alatt a Gyvt. 19. §. (7)
bekezdésében foglaltakat kell érteni.

(8) A rendszeres támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 22 százalékával.
(9) A rendszeres támogatásra való jogosultság feltételeit – a Gyvt. 19. §.-ban
meghatározottak alapulvételével – a képviselő-testület évente egyszer
felülvizsgálja.
4. §.
A rendelet 5. §. (8) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:
(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos környezettanulmány
készítésére e rendelet 4. §. (4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. §.
A rendelet 6. §. (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
(1) A rendszeres, a rendkívüli és az egyszeri gyermekvédelmi támogatás részben
vagy egészben természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ha azt a gyermek
családi körülményei indokolják, különösen a védelembe vett gyermekek számára.
6. §.
A rendelet 10. §. (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és
étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei,
nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő
programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás
keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő
munkarendjéhez igazodik.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell
biztosítani,
a.) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b.) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a
családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve
eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
c.) akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud
gondoskodni.
7. §.
A rendelet 13. §.-a hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész kerül:
13. §.
A jelen rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére a Gyvt. 5. §.-ban foglaltakat
kell alkalmazni.
8. §.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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