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Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.)
önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) – (4)
bekezdésében, a 29. § (1) – (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 162. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa
azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve
gondoskodik
a
gyermekek
veszélyeztetettségének
megelőzéséről
és
megszűntetéséről, a hiányzó szülő gondoskodás pótlásáról, valamint a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed a (2)-(3)bekezdésben foglalt eltéréssel Encsencs
Község közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.§ (1)-(3)
bekezdésében meghatározott személyekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az Encsencs Község Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat)által fenntartott Encsencsi Százszorszép Óvodára. A
gyermekétkeztetés vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Encsencsi Közös
Fenntartású Általános Iskolára is.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai oktatás-nevelés
keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetve a
térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe
tartozik.

3. 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 helyettesítő
védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
(2) Az önkormányzat a 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 képviselő-testület a következő pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
keretében biztosítja:
a) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
aa) rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
ab) rendkívüli települési támogatás.
b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
ba) gyermekjóléti szolgáltatás,
bb) gyermekek napközbeni ellátása,
bc) gyermekek átmeneti gondozása.

4. Eljárási rendelkezések
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi
ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő
az Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) terjesztheti
elő.
(2) A jogosultsági feltételeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete
szerinti dokumentumokkal kell igazolni.
(3) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem
rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője
(továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.
(4) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére
irányuló kérelmét az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.
(5) Ha az intézményvezető a (4) bekezdés alapján benyújtott kérelmet elutasítja, a
kérelmet haladéktalanul megküldi a képviselő-testületnek.
(6) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelmezőt Gyvt. 33. §.-ában
foglaltak szerint tájékoztatni kell.

II. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások
5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
5. §
A jegyző a Gyvt. 19. § - 20/A. §. alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot állapít meg és természetbeni támogatást nyújt
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható
Erzsébet-utalvány formájában.

6. Rendkívüli települési támogatás
6. §
Encsencs Község Önkormányzata a válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy
a gyermek hátrányos helyzete miatt rendkívüli települési támogatást biztosít a
szociális igazgatásról és a települési támogatásról szóló rendeletben foglaltak
alapján.
III. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
7. Gyermekjóléti alapellátások
7. §
(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) A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti
alapellátásokat az önkormányzat az általa működtetett Babóca Gyermekházban,
valamint a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretében
működő Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ útján biztosítja.

8. Gyermekjóléti szolgáltatás
8. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai a gyermek testi, lelki egészségének,
családban történő nevelésének, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult
veszélyeztetettség
megszüntetése,
a
családjából
kiemelt
gyermek
visszahelyezésének érdekében a Gyvt. 39. §-ában foglaltaknak megfelelő eljárás.
(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátást az ellátások teljesítésével
(gondozással) biztosítja. A gondozói tevékenységet, így különösen a

családgondozást a
szakembere látja el.

gyermekjóléti

szolgálat

alkalmazottja

vagy

megbízott

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

9. Gyermekjóléti szolgálat
9. §
(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát
el, a védőnői szolgálattal együttműködve.
(2) A szolgálat feladatai különösen:
a)a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel
kísérése,
b) a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás,
az ezekhez való hozzájutás segítése,
c) a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése,
d) a helyettes szülői hálózat szervezése,
e) a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásnak segítése,
f) az önkormányzat gyermekvédelmi rendeletében előírtak folyamatos
figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
g) felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni
szándékozók körülményeinek vizsgálata.

10. A gyermekek napközbeni ellátása
10. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat az általa fenntartott és
működtetett Babóca Gyermekházban biztosítja.
(2) Az ellátás iránti kérelemről a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője dönt.
(3) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülő
törvényes képviselőjével a megállapodást az intézmény vezetője köteles megkötni.
(4)A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelemre, valamint az ellátás
igénybevételének dokumentumára a Gyvt. 31-32. §-it kell alkalmazni.

11. Gyermekek átmeneti gondozása
11. §
(1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő gondozásáról, neveléséről és
lakhatásáról, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek
megfelelő étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi
ellátásáról gondoskodik.
(2) A gyermekek átmeneti gondozása a szülő kérelmére vagy beleegyezésével
történhet.
(3) Az átmeneti gondozást elsősorban akkor kell teljes körű ellátással biztosítani,
ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más
akadályoztatása miatt a gyermek nevelése a családban nem megoldható.
(4) A gyermekek átmeneti gondozása alapjául szolgáló ok fennállásáig, de
legfeljebb tizenkét hónapig tart.
(5) A gondozást meg kell szüntetni, ha
a)a megszüntetést a szülő kéri,
b) annak okai már nem állnak fenn.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
12. §
(1) E rendelet 2015.március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2006.
(VI.22.) önkormányzati rendelete.
Encsencs, 2015. február 27.
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