BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL
(Egységes szerkezetben)
Módosítás: 12/2009.(X.1.) rendelet
15/2009.(XII.17.) rendelet
8/2010.(X.1.) rendelet
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §., 131. §. /1/ bekezdés
figyelembevételével a társult képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed a bugaci és bugacpusztaházi lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel
rendelkező a Gyvt. 4. §. (1)-(2) bekezdésében meghatározottakra.1
2. §.
A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt.-ben szabályozott alapellátásokra.2
A gyermekek védelmének rendszere
3. §.
/1/ A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek védelmének biztosítására irányuló
tevékenység.
/2/ A Társult Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és
természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és
közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
/3/ A gyermekek védelmét a Társult Képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében
biztosítja:
a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- Bursa Hungarica ösztöndíj
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- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása.
Eljárási rendelkezések
4. §.
/1/ Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányuló kérelmet a szülő, vagy a törvényes képviselő a
Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő elsősorban az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat is kezdeményezheti.
/3/ A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető
jövedelmeknél a 3 hónapot, egyéb jövedelmeknél az egy évet nem haladhatja meg.
/4/ A pénzbeli és természetbeni ellátás – jogerős megállapítás esetén – a kérelem benyújtásától esedékes.
5. §
E rendeletben szabályozott ellátások megállapítását, megszüntetését, felülvizsgálatát a Társult
Képviselő-testület
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén a települési polgármesterre,
b) Bursa Hungarica ösztöndíj esetén a települési Szociális Bizottságra,
c) egyéb személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele esetén az intézményvezetőre
ruházza át.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
6. §.
/1/3 Bugac és Bugacpuszatháza Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a gyermeket a
rendeletben meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
/2/ Alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek,
illetve család akiknek ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

- 3 Ilyenek különösen:
szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, az átmeneti és tartós
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás.
7. §.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és gyermekenként legkevesebb
3000,-Ft, de maximum 6000,-Ft lehet.
Természetbeni ellátások
8. §.
/1/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás részben vagy egészben természetbeni ellátás
formájában is nyújtható, ha azt a gyermek családi és szociális körülményei indokolják,
de különösen a védelembe vett gyermek számára.
/2/ Ha természetbeni ellátás értéke nem éri el a pénzbeli ellátás összegét, akkor a támogatás
különbözetét a tárgyhót követő hónap 5. napjáig pénzben kell kifizetni.
/3/ Természetbeni ellátás különösen az iskolás gyermekek tankönyv és tanszer ellátásának
támogatása, gyermekek étkezési térítési díjának átvállalása, egészségügyi szolgáltatásért
fizetendő térítési díj átvállalása, utazási költség megtérítése.
Pénzbeli ellátások folyósítása
9. §.
/1/ A pénzellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történik, a jogerős
határozatban megjelölt időpontban.
/2/ Különösen indokolt esetben a támogatás kifizetési utalványon, illetve kérelem alapján
folyószámlára történő átutalással is történhet.
10. §.
Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Társult Képviselő-testülete a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás hatáskörének gyakorlását a Polgármesterek hatáskörébe
utalja, úgy hogy az illetékes polgármester évente tájékoztatást ad a hozott döntésekről a Társult
Képviselő-testületnek.
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Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjpályázat
11. §
/1/ Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Társult Képviselő-testülete
évente külön határozatban nyilvánítja ki csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
/2/ Elfogadja, hogy az Általános Szervezeti Feltételekben foglaltak szerint jár el a
felsőoktatási hallgatók /”A” típus/ és a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
/”B” típus/ számára kiírt pályázatok elbírálása során.
/3/ A pályázatok elbírálása kizárólag a szociális rászorultság objektív vizsgálata
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
/4/4 A Szociális Bizottság - a pályázatok ismeretében - méltányossági jogkört is gyakorolhat.
/5/ A jövedelem megállapításánál az Sztv. 4. §. /1/ bekezdését kell alkalmazni.
/6/ Ösztöndíjban az a pályázó részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
/7/ A Társult Képviselő-testület a pályázati rendszerre fordítható keretösszeget az adott év
költségvetési rendeletében mondja ki.
12. §.
/1/ Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Társult Képviselő-testülete a
benyújtott pályázatok elbírálásának hatáskörét az Szociális Bizottságok hatáskörébe utalja
úgy, hogy a bizottság döntéséről a következő ülésen tájékoztatást ad a Társult Képviselőtestületnek.
/2/ A Szociális Bizottság a támogatott pályázót 1.000-5.000,-Ft ösztöndíjban részesítheti.
13. §.
A Szociális Bizottság a felsőfokú oktatási intézménybe /”B” típus/ jelentkező és támogatott
pályázók szociális rászorultságát évente egyszer felülvizsgálja.
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14. §.
/1/ A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének
elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából
való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.
/2/ Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja, saját intézményei
közreműködésével:
- Gyermekjóléti szolgálat
- Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
-- óvoda
-- iskolai napközis foglalkozás.
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- Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
-- bölcsőde

Gyermekjóléti szolgálat
15. §.
/1/ A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.
/2/ A szolgálat feladatai különösen:
- Bugacon és Bugacpusztaházán élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos
figyelemmel kísérése,
- a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás,
az ezekhez való hozzájutás segítése,
- a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése,
- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése,
- az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos
figyelemmel kísérése,
- felkérésre környezettanulmány készítése.
/3/ A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekek napközbeni ellátása
16. §.
/1/ Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és
étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik,
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gondoskodni.
/2/ A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermekek számára kell
biztosítani
- akit egyedülálló, vagy idős korú személy nevel,
- akivel együtt a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt
akire nézve eltartója ápolási díjban részesül, valamint gyermeknevelési
támogatásban részesül a szülő, illetve gyermekgondozási segélyben részesülő
nagyszülő,
- akiről szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem megfelelően tud gondoskodni.
/3/ A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat saját intézményei
közreműködésével az önkormányzatok által fenntartott óvoda, illetve az általános
iskolai napközi keretén belül biztosítja.
16/A. §.6
/1/ A bölcsőde alapellátás keretében a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását, nevelését, harmonikus testi-szellemi fejlődését biztosítja az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével.
Mindezt a gyermek 3. életévének betöltését követő augusztus 31-ig végzi, illetve ha a gyermek testi vagy
szellemi fejlettségi szintje alapján nem érett az óvodai nevelésre, abban az esetben a 4. évének
betöltését követő augusztus 31-iglátható el a bölcsödében.
/2/ A bölcsődei elhelyezés módja, szempontjai:
- A bölcsődei elhelyezés iránti kérelmet a tagintézmény vezető felé kell benyújtani.
- A gyermek bölcsödébe történő felvételét kérheti a szülő, illetve a szülő hozzájárulásával
- a körzeti védőnő,
- a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,
- a szociális, illetve a családgondozó,
- a gyermekjóléti szolgálat,
- a gyámhatóság.
- A bölcsődei ellátást a gyermek 20 hetes korától lehet igényelni.
- A szülőnek (törvényes képviselőnek) a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolnia kell a
munkáltatói igazolást arra vonatkozóan, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, valamint a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos igazolását arról, hogy
a gyermek egészségi állapota alapján bölcsödében gondozható.
- A gyermeknek Bugac vagy Bugacpusztaháza települések illetékességi területén állandó
bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie, illetve magyar állampolgárságúnak, vagy a magyar
hatóság által menekültként elismertnek kell lennie.
/3/ A bölcsődei elhelyezéssel kapcsolatban előnyben kell részesíteni azt a gyermeket:
- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és akinek szülője vagy más törvényes
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
- akit egyedülálló szülő nevel.
- akinek a családjában három vagy több gyermek van.
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akinél egyéb egészségügyi vagy szociális indok áll fenn.

/4/ Bölcsődei ellátás megszüntetésének ideje és módja:
- ha a szülő az ellátás megszüntetését kéri.
- a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek 3. életévét betöltötte, illetve akkor ha
az /1/ pontban leírtak szerinti életkort elérte.
- meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye
szerint egészségi állapota miatt bölcsödében nem gondozható, illetőleg magatartás zavara
veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. Mindezen szakvélemény kialakításakor a bölcsőde orvosa
más szakember véleményét is kikéri.”

A térítési díjak
17. §.
/1/ A gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben az alapellátások keretébe
tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
/2/ Az intézményi térítési díjat a Társult Képviselő-testület évente külön rendeletben
határozza meg.
/3/ Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó
napi összege.
/4/ A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj
általános forgalmi adóval növelt összege és az igénybe vett étkezések számának
szorzata.
/5/ A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi térítési
díját a szülői felügyeleti joggal rendelkező köteles megfizetni.
/6/7 Az étkezési térítési díj csökkentésére, elengedésére a Gyvt. 148. §. /5/ bekezdésében foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
18. §.
Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény, és a végrehajtására
kiadott 149/1997. /IX. 10./ Kormányrendelet rendelkezései, valamint a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak az
irányadók.
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/1/ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, alkalmazni a 12-14. §-ban
foglaltakat minden év november 1-től kell. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
/2/ Jelen önkormányzati rendelet kihirdetésével egyidejűleg a 8/2004.(V.27.) sz. és a
11/2005.(X.20.) sz. rendelettel módosított 6/2003. /VI. 11./TÖR. sz. rendelet hatályát
veszti.
Szabó László sk.
polgármester

Berczeli István sk.
bpházi polgármester
Heródekné Szász Ágota sk.
jegyző
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Módosította a 15/2009.(XII.17.) rendelet 1. §.
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Módosította a 15/2009.(XII.17.) rendelet 3. §.
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Módosította a 12/2009.(X.1.) rendelet
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