11/2004. (IV. 9.) Hev. Ör.
a gyermekvédelem helyi szabályairól
Heves Város Önkormányzata Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2)
bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) 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.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § (1) A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló
ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és
eljárásokat szabályozza.
2. § (1) Heves Város Önkormányzata e rendelet alkalmazása során a gyermek mindenek felett
álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva jár el. Tevékenysége során
együttmőködik a családdal és - jogszabályban meghatározottak szerint - elısegíti a gyermek
családban történı nevelkedését.
(2) A gyermek családban történı nevelését segítı ellátást a gyermek és családja helyzetéhez,
szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. A családjából bármely okból kikerült gyermek
biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges
személyiségfejlıdését biztosítani kell.
(3) A gyermekek védelme során az egyenlı bánásmód követelményét meg kell tartani.
A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Heves város közigazgatási területén tartózkodó magyar
állampolgárságú, valamint állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezı
bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyerekekre és fiatal
felnıttekre, valamint szüleikre.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX.
törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekekre is.
(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a város
közigazgatási területén tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyermekek esetében is, ha
az ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan
kárral járna.
II. fejezet
A gyermekek védelmének rendszere

4. § (1) A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:
a.)1 pénzbeli és természetbeni ellátások : rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás.
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgálat,
gyermekek napközbeni ellátása érdekében mőködtetett bölcsıde, óvoda, általános iskolai
napközi-otthon.
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
5. §2 (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátás formájában
nyújtható. Természetbeni ellátás különösen: az iskolás gyermek tankönyv és
tanszerellátásának támogatása, gyermekintézmények étkezési térítési díjának, a gyermekek
ruházata kiegészítésének, tandíjak, vagy egyéb nevelési költségek részbeni, vagy teljes
átvállalása.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása az
önkormányzat jegyzıjének a hatáskörébe tartozik.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
6. § (1) Heves Város Önkormányzata rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a
gyermeket, akinek eltartásáról gondozója vagy családja más módon nem tud gondoskodni,
illetve alkalmanként jelentkezı többlet-kiadások miatt anyagi segítségre szorul feltéve, hogy a
szociális támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (IV. 9.) Hev. Ör. rendelet
7. §. szerint átmeneti segélyre jogosult.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása az
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján a polgármester hatáskörébe
tartozik.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegére, évenkénti gyakoriságára, a szükséges
igazolásokra, jövedelmi határokra, az eljárási szabályokra a Gyvt. és a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai mellett a a szociális
támogatások és ellátások helyi szabályiról szóló 10/2004. (IV. 9.) Hev. Ör. rendelet átmeneti
segélyre vonatkozó szabályait kell megfelelıen alkalmazni.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az 5. § (4) bekezdésében szabályozott
természetbeni ellátás formájában is adható.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Közös szabályok
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7. § (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történı nevelésének
elısegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának illetve a gyermek családjából való
kiemelésének megelõzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdésének, életkörülményeinek javítása.
(2) Heves város közigazgatási területén élı ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti
alapellátásokat az önkormányzat a következık szerint biztosítja, az általa fenntartott saját
intézményei közremőködésével:
- Gyermekjóléti Szolgálat - mely a Gondozási Központ részeként mőködik
- az önkormányzat által fenntartott bölcsıde
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó, az önkormányzat által
fenntartott óvodák, iskolai napközi-otthonok.
8. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó, illetve a gyermekjóléti alapellátások igénybevétele
önkéntes, az igénylı vagy törvényes képviselıje kérelmére történik. Ha a gyermek védelme
az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított az eljárás hivatalból is megindítható. A
gyermekjóléti alapellátások, a gyermekek napközbeni ellátása igénybevételére irányuló
kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetıjéhez kell benyújtani.
(2) A személyes gondoskodás feltételeirıl a kérelem benyújtásakor a kérelmezıt a Gyvt. 33.
§-a szerint tájékoztatni kell.
(3) A törvényes képviselı illetve az ellátásra jogosult köteles:
- a (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételérıl nyilatkozni,
- az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
- a jogosultsági feltételekben illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról
nyilatkozni.
Gyermekjóléti Szolgálat
9. § (1) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi,
nevelési, oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – a Gyvt. 40. §-ában meghatározott
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
A gyermekek napközbeni ellátása
10. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 41. §-a alapján megszervezi a családban élı gyermekek
életkoruk megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését a
fenntartásában mőködı bölcsıdében, óvodákban és iskolai napközi otthonokban, azon
gyermekek számára akiknek napközbeni ellátásáról szüleik, gondozóik munkavégzésük,
egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.
Térítési díjak
11. § (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért
térítési díjat kell fizetni. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az
alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
(2) Az intézményi étkezési térítési díjat a Képviselı-testület évente a költségvetésében, a
költségvetésrıl szóló rendelet megalkotásakor állapítja meg. Az intézményi térítési díj alapja
az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.
(3) A személyi térítési díjat az intézményvezetı állapítja meg az intézményi térítési díj egy
napra jutó összege, az igénybe vett étkezési napok száma továbbá jogszabályok alapján
biztosított egyéni kedvezmények figyelembe vételével
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(4) Az intézmény vezetıje az ellátás megkezdésekor értesíti a kötelezettet a személyi térítési
díj összegérıl. A személyi étkezési térítési díjat a gyermekétkeztetési intézményekben egy
havi idõtartamra elıre kell megfizetni.
III. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. § (1) Ez a rendlet 2004. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést
követı ügyekre kell alkalmazni.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit kell megfelelıen alaklmazni.
Heves, 2004. március 31.

Kontra Gyula sk.
polgármester

Szabó Sándor sk.
jegyzı
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