LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET
14/2005.(IX.16.)
rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás
alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszerérıl az alábbi rendeletet alkotja.
I. rész
A rendelet célja

1. §.
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén - a Gyvt.-ben a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm.
rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - megállapítsa azokat az
alapvetı szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek
veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnıttek társadalmi
beilleszkedésérıl.

A rendelet hatálya
2. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Lad község területén tartózkodó, a Gyvt. 4.§-ában
meghatározott személyekre.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás keretében
biztosított napközbeni ellátásra, ha az oktatásról szóló többször módosított - 1993. évi
LXXIX. törvény 114. §.-a alapján ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatások, illetıleg a
115. §.-a alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehetı szolgáltatások
körébe tartozik.
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A gyermekek védelmének rendszere
3.§
(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére,
veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülıi vagy
hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására
irányuló tevékenység.
(2) A Képviselıtestület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni,
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol
igénybe vehetı ellátásokhoz való hozzájutást.
(3) A gyermekek védelmét a Képviselıtestület a következı pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- beiskolázási támogatás,
- tankönyvtámogatás.
b.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása.

Eljárási rendelkezések
4. §.

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányuló kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a Körjegyzıségnél
terjesztheti elı.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény
(természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet
is kezdeményezheti.

5. §.

(1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban a közös háztartásban élı
közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülı (törvényes
képviselı) a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében foglalt
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nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó
bizonyítékokat, illetve az egy fıre jutó jövedelem számításánál figyelembe vett
körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat becsatolni:
a.) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot,
b.) a szülıi felügyeleti jog egyik szülı általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó
megállapodást tartalmazó jegyzıkönyvet,
c.) a tartósan beteg, illetıleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
d.) az alapfokú, a középfokú vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló
esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony
fennállásáról,
e.) az emelt összegő rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében a
kérelmezınek igazolnia kell, hogy a Gyvt. 20. §-ának (8) bekezdésében szabályozott
ellátások valamelyikében részesül, illetve nyilatkoznia kell arról, hogy adóköteles
jövedelemmel nem rendelkezik,
f.) a módosított 149/1997. (IX. 10.) számú rendelet 6. számú melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot.
(2) Az egy fıre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élı közeli
hozzátartozók nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérı és házastársa által,
bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével.
(3) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelızı három hónap átlagát kell
figyelembe venni. Ettıl eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt
tartós romlás vélelmezhetı.
(4) A jövedelemszámításnál közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell figyelembe
venni a Gyvt. 19.§-ának (4) bekezdésében meghatározott személyeket.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérı szülıvel
(törvényes képviselıvel) közös háztartásban élı valamennyi
a.) vérszerinti és örökbe fogadott gyermeket,
b.) nevelt és családba fogadott gyermeket.
(6) A támogatást kérıvel közös háztartásban élı gyermekként kell figyelembe venni azt a
gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen
diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem
haladóan átmeneti gondozásban részesül.
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(7) A Gyvt. 19. §.-ában, illetve a rendelet 6. §. és 7. §.-ában szabályozott rendszeres
támogatási ügyekben környezettanulmányt csak akkor kell készíteni, ha kétség merül fel a
kérelmezık által becsatolt nyilatkozat, ill. igazolások valóságtartalma tekintetében.
(8) A jogosultság elbírálásánál a vagyoni helyzetet vizsgálni kell, ha az önkormányzatnak
hivatalos tudomása van arra vonatkozóan, hogy a becsatolt nyilatkozatok nem a valós
adatot tartalmazzák, vagy a környezettanulmány megállapítása alapján a gyermeket
gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplı
adatoknak. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed az 5. §. (4) - (5) bekezdésben
meghatározott közös háztartásban élı közeli hozzátartozók vagyonára.

II. rész
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
6.§

(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévı
családok anyagi támogatása a gyermek családi környezetben történı ellátásának
elısegítése, illetve a gyermek családból történı kiemelésének megelızése érdekében.
(2) A Képviselıtestület felhatalmazására a polgármester átruházott hatáskörben a gyermeket
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy
fıre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét és a családban történı nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, illetve
nem rendelkeznek a (8) és (9) bekezdésben meghatározott értékő vagyonnal.
(3) A rendszeres támogatás havi összege - az (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása
esetén - gyermekenként megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22
százalékával.

(3) Ha a polgármester átruházott hatáskörben a rendszeres gyermekvédelmi támogatást
jogerısen megállapítja, az a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás idıtartama a
feltételek fennállásáig tart. A rendszeres támogatásra való jogosultság feltételeit a
polgármester évente legalább egyszer felülvizsgálja. A felülvizsgálat keretében ellenırzi a
támogatás felhasználását is.
(4) A feltételek fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyermek nagykorúvá válása esetén
is megállapítható, illetve a már megállapított támogatás továbbfolyósítható, addig az
idıpontig, ameddig a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat,
de legfeljebb 23. évének betöltéséig.
(5) A feltételek fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is
megállapítható, illetve a már megállapított támogatás tovább folyósítható, ha a jogosult
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felsıfokú iskola nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
Házasságkötés esetén a rendszeres támogatás csak akkor szüntethetı meg, ha a jogosult
házasságkötése szerinti új családban az egy fıre jutó jövedelem összege meghaladja a (2)
bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt, ill. vagyoni értéke meghaladja a (11)
bekezdésben meghatározott vagyon értékét.

(6) Ha a jogosult nagykorúvá válik, részére a rendszeres támogatást saját jogán kell
folyósítani.

(7) Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló kérelmet a
hónap 15. napja elıtt nyújtják be, úgy egész havi, amennyiben 15.-e után nyújtják be, úgy
félhavi ellátást kell megállapítani az elsı hónapra.
(8) A tárgyhónapra esedékes rendszeres támogatást a tárgyhónapot követı hónap 5. napjáig
kell kifizetni. A kifizetés a Körjegyzıség pénztárából történik.
(9) A rendszeres támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és
formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetésérıl határozatban kell
rendelkezni. A határozatban fel kell hívni a kérelmezıt, hogy az ellátásra való jogosultságát
érintı lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró
szervet.
(10) Ha a rendszeres támogatásra való jogosultság megszőnik, az a jogosultság
megszőnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszőnés
- a tárgyhónap 15. napjáig következik be, a támogatás 50 %-át,
- a tárgyhónap 15. napja után következik be, a támogatás teljes összegét
kell kifizetni.
(11) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, jármővet, gépi meghajtású termelı- és
munkaeszközt, vagyoni értékő jogot kell érteni, amelynek az egy fıre jutó értéke a gyermeket
gondozó családban
a.) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének huszonötszörösét,
vagy
b.) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét
meghaladja és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkezı
megélhetésének feltételeit. Nem tekinthetı vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülı vagy
tartásra köteles más törvényes képviselı életvitelszerően lakik, továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő.
(12) A polgármester a rendszeres támogatás iránti kérelmet elutasítja, ha az 5. §. (4) - (5)
bekezdésben megjelölt személyek együttesen vagy külön – külön a (11) bekezdésben
meghatározott értékő vagyonnal rendelkeznek.

6

(13) A feltételek fennállása esetén emelt összegő rendszeres támogatás illeti meg azt az
adóköteles jövedelemmel nem rendelkezı, tartásra köteles, nyugellátásban, baleseti
nyugellátásban, nyugdíjszerő rendszeres szociális pénzellátásban vagy idıskorúak
járadékában részesülı hozzátartozót, akit a gyámhivatal a gyermek gyámjául rendelt. Az
emelt összegő rendszeres támogatás havi összege - gyermekenként - a 2005. évben 10.800
forint. Az emelt összegő rendszeres támogatás összegének emelésérıl az Országgyőlés a
költségvetésrıl szóló törvény elfogadásával egyidejőleg dönt.

7.§

Azon tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezı gyermek után, akikre tekintettel a
tárgyév június hónapjában rendszeres támogatást folyósítanak - kormányrendeletben
meghatározott mértékő - egyszeri támogatás jár. Az egyszeri támogatás összegét a június
hónapban esedékes rendszeres támogatás folyósításával egyidejőleg kell kifizetni.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

8.§

(1) Átruházott hatáskörben a polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került.
Létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet különösen: a gyermek tartós betegsége,
a szülı ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett 50 %-os mértékő
jövedelemcsökkenés, illetve az elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás.
(2) A rendkívüli támogatás egyszeri összege 3.000 Ft-nál kevesebb és a mindenkori öregségi
nyugdíj minimumnál magasabb nem lehet.
(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb
négy alkalommal adható. Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 30.000,- Ft
erejéig részesíthetı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. Az a gyermek, aki
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül egy naptári éven belül csak legfeljebb
20.000,- Ft erejéig részesíthetı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.
(4) Sürgıs szükség esetén, ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti,
jövedelemigazolástól, illetve a (3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is nyújtható
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Ebben az esetben a maximálisan adható támogatás
50.000,- Ft.
(5) A támogatás összegérıl és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot
indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.
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(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználásáról a szülı, illetve a törvényes
képviselı, fiatal felnıtt esetén a kedvezményezett, a támogatás megállapítását követı 20
napon belül köteles elszámolni.
Beiskolázási támogatás
9.§
(1) A Képviselı-testület hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül az óvodáskorú, a tanköteles
korú gyermekeknek, illetve középfokú-, valamint felsıfokú képzésben, a törvényben elıírt
korig részt vevıknek beiskolázási támogatást biztosít.
(2) A beiskolázási támogatás összege az óvodásoknál legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 15%-a, az általános iskolásoknál legfeljebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-a, középfokú, vagy felsıfokú képzésben
résztvevıknél legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a.
(3) A beiskolázási támogatásról az önkormányzat éves költségvetésének függvényében a
képviselı-testület dönt.
III. rész
Természetben nyújtott ellátások
10.§

(1) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás
formájában is nyújtható.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás vagy annak egy része természetbeni ellátás
formájában nyújtható, különösen az általános iskoláskorú, védelembe vett gyermekek
számára gyermekintézményi térítési díj (vagy annak egy része) átvállalása céljából.
(3) Természetbeni ellátásként lehet megállapítani a rendszeres gyermekvédelmi támogatást
vagy annak egy részét a középiskola vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanuló gyermek részére is tandíj, kollégiumi díj, albérleti díj, egészségügyi szolgáltatásért
fizetendı térítési díj (vagy annak egy része) átvállalása céljából.
(4) Akkor lehet a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni
ellátás formájában megállapítani, ha:
a.) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díjtámogatásra
irányul,
b.) a kérelem benyújtását megelızıen nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve
egyéb, a tanítással, neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében hátraléka
keletkezett.
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c.) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a gondozó a pénzbeli
támogatást nem a gyermekre fordítja.

Tankönyvtámogatás
11.§
(1) Az önkormányzat – jövedelemre tekintet nélkül – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében
a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezı általános iskolai tanulók részére a
tanulmányok folytatásával járó terhek enyhítése érdekében tankönyvtámogatást biztosít.
(2) Az önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó tanulók részére a támogatást az
önkormányzat természetben nyújtja oly módon, hogy a tanulók számára lehetıleg ingyenesen
biztosítja a tankönyveket, figyelemmel a tankönyvpiac rendjérıl szóló többszörösen
módosított 2001. évi XXXVII törvény 8.§ (4) bekezdésére.
(3) A tankönyvtámogatásról az önkormányzat éves költségvetésének függvényében a
képviselı-testület dönt.

IV. rész
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Általános szabályok
12.§

(1) A személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylı vagy törvényes
képviselıje (továbbiakban: kérelmezı) kérelmére történik.
(2) A kérelmezı a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe vételére irányuló
kérelmet a Körjegyzıségnél nyújthatja be.
(3) E rendelet 12.§.-ában szabályozott ellátások igénybe vételére irányuló kérelem az
intézményvezetınél nyújtható be.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybe vételét a tényállás tisztázása mellett
a.) a Képviselıtestület határozata, illetve
b.) a (3) bekezdésben megjelölt ellátás esetében az intézményvezetı intézkedése alapozza
meg.
(5) Ha az intézményvezetı a (4) bekezdés b.) pontja alapján nem intézkedik a személyes
a
kérelmet
haladéktalanul
megküldi
a
gondoskodás
igénybe
vételérıl,
Képviselıtestületnek.
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(6) A személyes gondoskodás feltételeirıl a kérelem benyújtásakor a kérelmezıt tájékoztatni
kell.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése elıtt az ellátásra jogosult gyermeket
és törvényes képviselıjét tájékoztatni kell:
- az ellátás tartamáról és feltételeirıl,
- az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
- az intézmény házirendjérıl,
- a fizetendı térítési, illetve gondozási díjról.
(8) Az ellátásra jogosult köteles:
- a (7) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételérıl nyilatkozni,
- az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
- a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról
nyilatkozni.
Gyermekjóléti alapellátások
10. §.
(1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történı nevelésének elısegítése,
a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének
megelızése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak
hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez,
életkörülményeinek javításához.
(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a.) gyermekjóléti szolgáltatás - gyermekjóléti szolgálat
b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- óvoda
- iskolai napközis foglalkozás.

Gyermekjóléti szolgáltatás
11. §.
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének
elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39.§-a tartalmazza, írja elı.
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Gyermekjóléti szolgálat

12. §.

(1) A gyermekjóléti szolgálat, szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a
védınıi szolgálattal együttmőködve.
(2) A szolgálat feladatait a Gyvt. 40.§-a tartalmazza, írja elı.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatási feladatait az önkormányzat 2005. január 31. napjától
kezdıdıen Babócsa – Bélavár – Bolhó – Heresznye – Homokszentgyörgy – Kálmáncsa –
Patosfa – Rinyaújnép – Somogyaracs – Vízvár községi önkormányzatokkal társulásban,
megállapodás alapján látja el a Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ
(Babócsa, Béke u. 3.) közös fenntartásával.

A gyermekek napközbeni ellátása

13. §.

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élı gyermekek
életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és
étkezését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik
munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását elsısorban az olyan gyermekek számára kell
biztosítani,
- akinek testi, szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- akit egyedülálló, vagy idıskorú személy nevel,
- akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve
eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban
részesül,
- akirıl a szülıje, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni.
(3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi.

V. rész
Térítési díjak
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14. §.

(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési
díjat kell fizetni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe
tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjat az önkormányzat külön rendeletben állapítja
meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élı lakosságot a jegyzı a helyben
szokásos módon tájékoztatja.
(4) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó
napi összege.
(5) A személyi térítési díjat az intézményvezetı állapítja meg, az intézményi térítési díj egy
napra jutó általános forgalmi adóval növelt összege az igénybe vett étkezések száma,
továbbá a 15. §. szerinti normatív kedvezmények figyelembe vételével.
(6) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(7) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díjfizetésre kötelezett
jövedelemmel nem rendelkezik.

Normatív kedvezmények

15. §.

(1) Az önkormányzat a Gyvt. 148.§-ában meghatározott térítési díjkedvezményeken túl, azon
felül, egyéni rászorultság alapján további térítési díjkedvezményeket biztosít.
(2) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendı térítési díjkedvezmény mértéke, ha
a) a családban az egy fıre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 80%-át, gyermekenként 50%,
b) egyedül nevelı szülı esetében az egy fıre jutó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, gyermekenként 80%,
c) a családban a családi pótlékon kívül egyéb jövedelem nincs, gyermekenként 100%,
d) a gyermek fogyatékos és családjában az egy fıre jutó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, gyermekenként 30%.

16. §.
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(1) Az intézmény vezetıje az ellátás megkezdésekor, de legkésıbb az ellátás igénybe vételétıl
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.
(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy annak a normatív
kedvezményeken, illetve egyéni kedvezményeken túli további csökkentését (elengedését)
kéri, az értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Képviselıtestülethez fordulhat.
Ebben az esetben a Képviselı-testület a kérelem tárgyában határozattal dönt.
(3) A személyi térítési díjat gyermekétkeztetés esetén egy havi idıtartamra elıre kell
megfizetni.
(4) A személyi térítési díjat havonta, a tárgyhónapot követı hó 10. napjáig kell megfizetni. Ha
a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezetı 15 napos határidıvel felszólíthatja
az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidı eredménytelen eltelte esetén az
intézményvezetı a hátralékot nyilvántartásba veszi, s errıl negyedévenként tájékoztatja a
Képviselı-testületet. A térítési díj hátralék behajtásáról a Képviselıtestület intézkedik.

Záró rendelkezések

17. §.
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló többszörösen módosított
133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többszörösen módosított 149/1997.(IX.10.)
Kormányrendelet elıírásai az irányadók.
(2) Jelen rendelet 6.§-ában szabályozott ellátás megállapítása 2006. január 1-tıl a jegyzı
hatáskörébe tartozik.
(3) Jelen rendelet 2005. év szeptember hó 16. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl a
helyben szokásos módon a jegyzı gondoskodik.

Lad, 2005. szeptember 15.

Pirosné Tamás Krisztina
polgármester

Boti Ferenc
köjegyzı
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A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2005. szeptember 16.

Boti Ferenc
körjegyzı

