Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének
22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete
A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a
131.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy meghatározza Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete által
biztosított – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben (továbbiakban: Gyvt.) is szabályozott, a gyermekek pénzbeli és természetbeni
ellátásának forrásait, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét.
A rendelet hatálya
2.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – az Ercsi Város
közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint- ha nemzetközi
szerződés másként nem rendelkezik- az állandó tartózkodásra jogosító személyi
igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által
menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a rendelet hatálya az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.
évi XXXIX. Törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
gyermekeire.
(3) A rendelet hatálya kiterjed az Ercsi Város közigazgatási területén tartózkodó nem
magyar állampolgárságú gyermekek védelmére is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés
vagy más ideiglenes
hatósági
intézkedés
elmulasztása a
gyermek
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
3.§ 1
4.§ 2
1
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IV. Fejezet
Gyermekintézmények térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás
8.§
(1) Gyermekintézményi térítési díjak megfizetéséhez támogatás nyújtható a Gyvt. 148.§ (7)
bekezdése szerint:
egy vagy kétgyermekes család esetében, ha az egy főre jutó nettó jövedelem az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, ha az egy főre jutó nettó jövedelem az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 175%-át nem haladja meg.
(2) A támogatás mértékét az (1) bekezdés jövedelemhatárai alapján e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(3) Nem részesülhet a gyermekintézményi térítési díj átvállalásában az, aki a Gyvt. 148.§
(5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményben részesül.
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(4) A gyermekintézményi térítési díjkedvezmény megállapításáról a Gyvt 148. § (7)
bekezdése alapján – a fenntartó által meghatározott szabályok keretei között - a
nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt. A döntése ellen benyújtott jogorvoslat
esetén a Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben a Szociális- és Egészségügyi
Bizottság jogosult dönteni.

V. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Általános szabályok
9.§
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele – a Gyvt. 68.§ (3) bekezdés a) pontjában
foglalt kivétellel – az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban:
kérelmező) kérelmére történik.
(2) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
- gyermekjóléti szolgálat
- gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközis foglalkozás
- gyermekek átmeneti gondozása.
Gyermekjóléti Szolgálat
10.§
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az általa működtetett Szociális
Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által látja el.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a családsegítő és szülő, más
törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17.§ (1) bekezdésében felsoroltak,
valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár – gyermek
veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását a Szociális Szolgálat vezetőjének intézkedése
alapozza meg.
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40.§-ai határozzák meg.
Gyermekek napközbeni ellátása
11.§
(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását (felügyelet, gondozás, nevelés,
foglalkoztatás, étkeztetés stb.)
a) óvodai
b) iskolai napközis foglalkozás
c) menzai ellátás
keretében biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátásokat elsősorban annak a gyermeknek kell nyújtani:
a) akinek szülei, nevelői, gondozói (továbbiakban: szülő) munkavégzésük vagy
betegségük miatt a napközbeni ellátást nem képesek biztosítani
b) akinek testi, illetve szellemi fejlődése állandó napközbeni ellátást igényel
c) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel és időszakonként nem képes a
napközbeni ellátást biztosítani

d) akivel együtt a családban három vagy több kiskorú van, kivéve azt, akire nézve
eltartója gyermekgondozási segélyben (díjban) vagy ápolási díjban részesül
e) aki részére a szülő szociális helyzete miatt a napközbeni ellátást nem képes
biztosítani.
(3) Az ellátások megszűnésének esetei:
- a szülő, gondviselő kérelmére
- ha a család helyzetében olyan változás következett be, amely már
nem indokolja a támogatás fenntartását
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az
intézmény vezetőjénél kell benyújtani.
(5) A kérelem elbírálásáról az intézményvezető dönt. A döntése ellen benyújtott
jogorvoslat esetén a Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben a Szociális-és Egészségügyi
Bizottság jogosult dönteni.
Gyermekek átmeneti gondozása
12.§
(1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb
szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és
egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban:
teljes körű ellátás) kell gondoskodni.
(2) A gyermekek átmeneti gondozását – a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más
törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy beleegyezésével –
ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi
körülményei, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása
miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A fogyatékos gyermek
számára a sajátos szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani.
(3) A gyermekek átmeneti gondozása során a gyermek iskolai oktatását – lehetőség
szerint – iskolaváltás nélkül kell biztosítani.
(4) A gyermek átmeneti gondozásának megkezdéséről a szülőjének lakóhelye – ennek
hiányában a tartózkodási helye – szerinti gyermekjóléti szolgálatot értesíteni kell.
(5) A gyermekek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgáló ok fennállásáig, de
legfeljebb hat hónapig tart.
(6) A gyermek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülő kéri, vagy annak
okai már nem állnak fenn.
(7) Megszűnik a gyermek átmeneti gondozása, ha a gondozási időtartam eltelt.
(8) Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe
nem térhet vissza
- az elhelyezés három hónappal meghosszabbítható, vagy
- haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt, a szükséges intézkedések megtételére.
(9) Ercsi Városban a gyermekek átmeneti gondozása, külön feladat-ellátási szerződés
alapján, átmeneti gyermekotthonban történik.
Átmeneti rendelkezés
13.§

Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a jelen rendelet 12.§ (9) bekezdése szerinti feladatellátási szerződést megkösse.
Záró rendelkezések
14.§
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően
benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekek pénzbeli és természetbeni
ellátásról szóló 23/2004.(VI.30.) Kt. számú rendelet és az azt módosító
21/2005.(IX.30.) Kt. számú rendelet, 25/2005.(X.28.) Kt. számú rendelet,
32/2005.(XII.16.) Kt. számú rendelet, 31/2006.(XII.4.) Kt. számú rendelet,
34/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.

Szabó Tamás
Polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző
1. számú melléklet

A gyermekintézmények térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás mértékei a
térítési díj százalékában
Egy főre jutó jövedelem
Az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének %-ában

130 % alatt
131-150%
150-175%

Egy vagy két
gyermekes család

40
25
-

Gyermekét
egyedül
nevelő
egyedülálló
1 gyermekkel
50
35
25

Gyermekét
egyedül
nevelő
egyedülálló
2 gyermekkel
60
50
40
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