SIMASÁG  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

16 / 2010./ XII.14. / SZÁMÚ RENDELETE

a GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Simaság község Önkormányzatának Képviselőtestülete " A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról " szóló 1997. évi XXXI. törvény(továbbiakban : GyvT ) 18.§ (2) bekezdésében, a 29 § (1)-(2) bekezdésében és a 131. § (1) 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.

1.§

Feladat- és hatáskörök

Az e rendeletben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket 
	a helyi önkormányzat képviselőtestülete

a 4.§ - ban a helyi önkormányzat polgármestere átruházott hatáskörében
	a körjegyző 
gyakorolja.

Gyermekvédelmi alapellátások

2.§

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:
a./ pénzbeli és természetbeni ellátások közül:
    - rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény
    - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
    - nevelési – oktatási intézménybe beíratott gyermekek támogatása

b./ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
    - gyermekjóléti szolgálat
- gyermekek napközbeni ellátása 

Pénzbeli és Természetbeni ellátások

3.§

Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás

1./ A képviselőtestület rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg kérelemre vagy hivatalból.

2./ A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő a lakóhelye szerint illetékes körjegyzőség hivatalában terjesztheti elő szóban vagy írásban.

3./ Az alkalmankénti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél magasabb összegben nem kerülhet megállapításra.


4.§.

Nevelési – oktatási intézménybe beíratott gyermekek támogatása

1./ A polgármester átruházott hatáskörében  kérelemre támogatásban részesíti a községben állandó lakcímmel rendelkező óvodásokat, alsó-, közép- és felsőfokú  oktatási  intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatókat, ha a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér kétszeresét.

2./ A támogatás összege: 
    - óvodás esetén 			  	5.000.- Ft / gyermek
    - általános iskolás tanuló esetén 	          	8.000.- Ft / tanuló
    - közép- és felsőfokú int. tanuló esetén   10.000.- Ft / tanuló

3./ A támogatás minden évben augusztus 15 – től szeptember 30 – ig igényelhető.

4./ A kérelmet formanyomtatványon kell a körjegyzőség hivatalába benyújtani, amihez a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásán túl a közép- és felsőfokú intézet tanulói esetén mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást is.

5.§.

1./Az 3. – 4. § - okban szabályozott támogatás felvételére az eltartott gyermek szülője, törvényes képviselője jogosult, aki köteles a támogatást a gyermekre fordítani.

2./A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és a tankönyvtámogatást természetben kell nyújtani, ha a gyermek védelem alatt áll, illetve ha - az ügy összes körülményére tekintettel -
feltételezhető, hogy a pénz felvételére jogosult szülő, törvényes képviselő azt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, s azzal nem segíti elő a gyermek családban történő nevelését, ellátását.

3./ Ha a  rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, tankönyvtámogatást természetbeni  ellátás formájában biztosítja az önkormányzat , úgy a támogatás összegét az önkormányzat  közvetlenül az  illetékes  intézménynek, gazdasági társaságnak, stb. utalja át.

4./ Amennyiben a támogatás összege nem fedezi a 5. § (3) bekezdésében foglalt ellátások teljes költségét, úgy a különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie.
 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

6.§.

Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
     a./ Gyermekjóléti szolgáltatás, gyerekjóléti szolgálat  
     b./ Gyermekek napközbeni ellátása keretében :
          - napköziotthonos óvoda
          - iskolai napközis foglalkozás
7.§.

Gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat

1./ A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Felső - Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásban foglaltak szerint a büki székhelyű Dr. Horváth Tibor Szociális és Gyermekvédelmi Központon keresztül biztosítja.

2./ A gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Körjegyzőség hivatalába, vagy a Gyermekvédelmi Központ intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani.
8.§.

Gyermekek napközbeni ellátása

1./ Az óvodai ellátást  és az iskolai napközi ellátást az önkormányzat a Lövői és a Bői székhelyű, intézményfenntartó társulásban működtetett általános iskolában és óvodában biztosítja a képviselőtestület.

3./A napközbeni ellátást a gyermek szülője, vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjénél kérelmezheti.
9.§.

A  gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő  térítési díj

1./Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét az intézmény fenntartója állapítja meg.
2./Az étkezésért fizetendő térítési díjak mértékét jelen rendelet melléklete tartalmazza. *

Egyéb rendelkezések

10.§

A jelen rendeletben meghatározott támogatások esetén a jövedelemszámításánál irányadó időszak a - 4. § kivételével – a havonta rendszeresen mérhető  jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év.

Záró rendelkezések

11.§.

1./ E rendelet kihirdetése  napján lép hatályba .

2./ Jelen rendelet hatálybalépésével a 7/2010.(VIII.16.) sz. Önk. rendelet hatályát veszti.

2./ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyermekek védelméről és a gyámügyi 
     igazgatásról szóló XXXI tv., továbbá a 133 / 1997. / VII.29. / Korm. rendeletben és a 149 / 
     1997. / IX.10. / Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Simaság, 2010. december 14.


..............................................					....................................................
Molnár László polgármester					     Udvardy Zita körjegyző


A rendelet kihirdetve: 2010. december 14 - én.
								....................................................
								     Udvardy Zita körjegyző


*Módosította a 2/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011.02.14 – től.
Melléklet *

Óvoda: 	310.- Ft / adag
Napközi:	360.- Ft / adag
Menza:	270.- Ft / adag



*Módosította a 2/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011.02.14 – től.


