HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ 9/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 9/2009. (III. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja.
1. §
A R. bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) b) pontjában
és (2) bekezdésében, 29. § (1)–(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1)
valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a
gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.
2. §
A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. §
A rendelet hatálya - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 4. §-ában foglaltak figyelembe vételével - kiterjed a Halásztelken lakcímmel
rendelkező gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.
3. §
A R. 4. § (2) c) pontja és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
4. §
(2) c) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál irányadó időszak
meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. (a
továbbiakban: Szt.) 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat, az egy főre jutó jövedelem
megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A kérelem benyújtásakor
 a rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó havi
 nyugdíjszerű jövedelmeknél utolsó havi
 egyéb jövedelmeknél kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapra
vonatkozó igazolásokat kell csatolni.
4. §
Hatályát veszti a R. 5. § (3) bekezdése.
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5. §
A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
7. §
(1) A Képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (pl. a gyermek tartósan beteg, családtag 1
hónapot meghaladó kórházi kezelése, elemi kár, beiskolázás, szülők munkanélkülivé
válása, gyógyászati segédeszköz vásárlása).
(2) Elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni,
akiknek eltartásáról családjuk más módon nem tud gondoskodni, illetve az alkalmanként
jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó
kiadások, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás
elősegítése, a gyermek nevelésbevételének megszűnését követő gyámhivatali
visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak abban az esetben
állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanul.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.
(5) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.
(6) Sürgős szükség esetén, illetve, ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét
veszélyezteti, jövedelemigazolástól, illetve (4)–(5) bekezdésben foglaltaktól függetlenül
is nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
6. §
Hatályát veszti a R. 8. §-a.
7. §
Hatályát veszti a R. 9. § (3) – (5) bekezdése.
8. §
A R. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
11. § (8) A tájékoztatás tartalmi elemeiről a Gyvt. 33. § (2) bekezdése rendelkezik.
9. §
A R. a következő 13/A §-sal egészül ki.
13/A §
Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását a Gyvt. 45. § (1) bekezdése szerint, a
működtető által kijelölt helyettes szülőnél biztosítja külön ellátási szerződés alapján.
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10. §
Hatályát veszti a R. 15. § (3) bekezdése.
11. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép életbe.

Halásztelek, 2010. november 29.
Kmf.
Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

Szentgyörgyi József
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Halásztelek, 2010. november 29.
Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
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