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Nemesrempehollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2004. (VII. 16.),17/2005 (XII. 20.) és 14/2006. (XI. 23.) 13/2007. (XII. 21.) sz. rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt
6 /2004. (IV.27.)  
rendelete 

a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátások helyi szabályairól
 
Nemesrempehollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 157.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1.	§.
A rendelet célja és hatálya

(1)	E rendelet célja, hogy meghatározza Nemesrempehollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által biztosított, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) is szabályozott - a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának formáit, szervezetét, a jogosultság feltételeit, érvényességének garanciáit, valamint igénybevételük rendjét.

(2)	A rendelet hatálya a Nemesrempehollós község közigazgatási területén tartózkodó, a Gyvt. 4. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.



I. fejezet

Pénzbeli és természetbeni  ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

2. §

 (1)  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása, a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése érdekében.

(2)  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összege a Gyvt. 20.§ (2) bekezdésében meghatározott összeg, ha a támogatás jogerősen megállapításra került. A támogatás a rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján természetbeni ellátásként is nyújtható. 

(3)     A jövedelem megállapításánál a Gyvt. 131.§ (2) bekezdéseinek rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelemben és mellékletekben szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Az önkormányzat vagyoni helyzet vizsgálatára jogosult, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak.

(5)  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az Egyházasrádóci Körjegyzőséghez kell benyújtani.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

3. §

(1)  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermeket gondozó család, amely időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (betegség, elemi kár, stb.).

(2)	Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3)    A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítható egyszeri összege gyermekenként nem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál, de nem haladhatja meg a 10.000 Ft-ot, évente legfeljebb két alkalommal adható.
(4)      A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmet az Egyházasrádóci 
 Körjegyzőséghez kell benyújtani.

Természetben nyújtott ellátások

4. §

(1)	A települési önkormányzat jegyzőjének, illetve képviselő-testületének döntése alapján a rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára.

(2)  Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv-és tanszerellátásának támogatása, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. 
II. fejezet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

5. § 

 (1)  Nemesrempehollós  Község Önkormányzata a Gyvt. szerinti gyermekjóléti alapellátás keretében

a)	gyermekjóléti szolgáltatást a Körmendi Többcélú Kistérségi Társulás útján, a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ feladatellátásában, megállapodáson keresztül biztosítja.
b)	a gyermekek napközbeni ellátását az egyházasrádóci Napközi Otthonos Óvodában, és az egyházasrádóci Általános Iskolában napközis foglalkozás útján biztosítja.


(2)   A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele  - ha a törvény másként nem rendelkezik - önkéntes, a kérelmet a szülő, törvényes képviselő terjesztheti elő.

(3)   A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért – a Gyermekjóléti Szolgálatot kivéve – térítési díjat kell fizetni.

  (4)	  Az intézményi térítési díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

		
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

(1) 	Ezen rendelet a kihirdetés napján lépett hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)	A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nemesrempehollós  Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló módosított 3/1998. (IV. 03.)  rendelete. A rendelet 1.§ (3)-(4) bekezdése 2004. július 16-án hatályát vesztette. A rendelet 2.§., 3.§ (4) bekezdés, 4. § (1-) (2) bekezdésének rendelkezéseit  2006. január 1 napjától kell alkalmazni. Az 5. § (1) bekezdés a pontja és a rendelet 1. sz melléklete 2007 január 1-én lépett hatályba. 


Nemesrempehollós, 2007. július 10.

Paksiné Kecze Tünde                                 	            		              Balogh Tamásné
    		 polgármester                                                            		    mb. körjegyző 




1. sz. melléklet





A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja (ÁFA nélkül)

1./ Óvodai ellátás

	Tízórai:	42	Ft
	Ebéd:	147	Ft
	Uzsonna:	42	Ft
	Összesen:	231	Ft

2./ Iskolai ellátás

	Tízórai:	50	Ft
	Ebéd:	173	Ft
	Uzsonna:	43	Ft
	Összesen:	266	Ft














