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ELŐTERJESZTÉS
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. november 30- i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának …./2009. (…) rendelete a gyermekvédelmi
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról

Ügyszám: I/ 2305-7/2009.

Tisztelt Képviselő – testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény
értelmében 2010. évben is szükséges a gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő
térítési díjak megállapítása.
A mellékelt rendelet-tervezet egységes elvek szerint rendezi az alapellátásokért
fizetendő térítési díjakat, továbbá a jogszabályok figyelembe vételével határozza meg
a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés térítési díját.

A korábbi években megállapított térítési díjakhoz képest az iskolai napköziben a
háromszori étkezésért fizetendő térítési díj vonatkozásában emelkedés, az IGSZ által
benyújtott, előterjesztés mellékletét képező javaslat szerint történne /előterjesztés 2.
sz. melléklete/.

Fentiekre tekintettel az alábbi rendelet –tervezetet terjesztem a T. Képviselő –testület
elé:

Felsőlajos, 2009. november 24.
Csordás László sk.
polgármester
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Előterjesztés 1. sz. melléklete
RENDELET – TERVEZET
Felsőlajos Község Önkormányzatának
…………../…………… (………) rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a gyermekek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított
1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban : Gyvt. ) 21. § (1) bekezdése, 29 § . (1) bekezdése
valamint 131.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
A RENDELET HATÁLYA
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Felsőlajos Község közigazgatási területén
tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem
rendelkezik - a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar
hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX.
törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken
kívül a Felsőlajos területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is,
ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
2.§
(1) A gyermeket 1.000 – 5.000 Ft-ig terjedő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
kell részesíteni, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal
küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő jelen
rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon Lajosmizse Város Polgármesteri
Hivatal Felsőlajosi Kirendeltségén (a továbbiakban Hivatal) terjesztheti elő.
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A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
3. §
Felsőlajos Község Önkormányzata a Gyvt. 39.§-ban meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatást társulási szerződés keretében, a Lajosmizse Város Önkormányzata által
működtetett Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatán
keresztül biztosítja.

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
4.§
Felsőlajos Község Önkormányzata a gyermekeknek a Gyvt. 41.§. szerinti napközbeni ellátását
Intézményfenntartói társulási megállapodás keretében a
a) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye, és
b) a Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye napközis foglalkoztatás
keretében szervezi meg.
GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA
5.§
A gyermekek átmeneti gondozása nevelőszülő által történik.

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA
6.§
(1) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjének lehet
benyújtani.
(2) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg, kivéve, ha
az ellátás kötelező igénybevételéről gyámhatósági határozat rendelkezett. Ha az
intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmet
haladéktalanul meg kell küldenie a polgármesternek.

TÉRÍTÉSI DÍJAK
7.§
Az intézményi térítési díjat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.§
(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Felsőlajos
Község
Önkormányzatának a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 4/2009.(III.24.) rendelete.

Csordás László
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző
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1. melléklet

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló ……………..

rendelethez

KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ
Kérem, hogy szíveskedjenek gyermeke(i)m részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
megállapítani, mivel családunk a következő krízishelyzetbe került:
………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………
Személyi adatok
Kérelmező neve
Leánykori neve
Születetési hely
Születési idő:
Anyja neve
Családi állapot
Állandó lakcím:
Tartózkodási hely
Postacím
TAJ szám
Telefon:
E-mail cím:

A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Jövedelem

házastársa, élettársa
egyéb rokon
(akinek eltartásáról
gondoskodik)
gyermekei*

Összes jövedelem
* A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel
nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra
tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos
gyermek.
A családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
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Kérelmemhez mellékelem a saját és közeli hozzátartozóim jövedelmi és vagyoni viszonyairól szóló
nyilatkozatot.
Az ellátás megállapítása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának
napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést

kérek – nem kérek*
Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylő aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó
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2. melléklet

a gyermekvédelmi

támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló …………….

rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
2010.január 1-től.
1./ Iskolai napközi
A háromszori étkezésért fizetendő intézményi térítési díj:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Összesen:

73 Ft
243 Ft
73 Ft
389 Ft

2./ Iskolai menza
Az ebédért fizetendő intézményi térítési díja:

243 Ft

3./ Óvodai ellátás intézményi térítési díja
A háromszori étkezésért fizetendő intézményi térítési díj:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Összesen:

45.- Ft
197.- Ft
61.- Ft
303.- Ft/nap

4./ Kollégiumi ellátás intézményi térítési díja
A kollégiumi ellátásért (ötszöri étkezésért) fizetendő intézményi térítési díj:
Reggeli:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Vacsora:
Összesen:

85.-Ft
73.-Ft
243.-Ft
73.-Ft
134.-Ft
608.-Ft/nap
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Előterjesztés 2. sz. melléklete

10

11

12

