Dorog Város Önkormányzatának 22/2005. (V. 27.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
(Egységes szerkezetben a 13/2006.(III.31.), valamint a 24/2010.(XI.26.) rendelettel)

Dorog Város Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. tv. 21.§-ában kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelkezések, a rendelet célja
1.§.
(1)

E rendelet célja, hogy megállapítsa a gyermekvédelmi ellátások formáit, és azok igénybevételének
helyi szabályait.
Hatásköri rendelkezések
2.§.

(1)
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(2)

A Képviselő-testület az e rendeletben maghatározott ellátási formák közül a pénzbeli ellátások
megállapításának hatáskörét az Emberi erőforrás Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság)
ruházza át. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét a Dorog és Térsége
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg.

Az ellátási formákat a Bizottság évente, illetve szükség szerint felülvizsgálja.
II.
Pénzbeli ellátások
3.§.2

Hatályon kívül helyezte a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2005. (V.27.) sz. rendeletet
módosító 13/2006. (III.31.) sz. rendelet.

4.§.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1)

Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21. §-ában meghatározott személyeknek.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
iránti kérelmet az ügyfélszolgálati irodán vagy a
Közigazgatási Osztály ügyintézőjénél lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a benyújtást
megelőző három hónap jövedelemigazolásait, valamint egy nyilatkozatot az időszakosan
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetről.
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(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 2.000 Ft, és nem lehet
több, mint 10.000 Ft. családonként.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást pénzbeni, vagy természetbeni támogatás (elsősorban
tankönyvtámogatás, vásárlási utalvány, élelmiszer, ruhanemű) formájában állapítható meg.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon
kell benyújtani, melyet a rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz.
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III.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

5.§.
Gyermekek napközbeni ellátása
(1)

A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi.

(2)

A napközbeni ellátás iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki
az intézmény szabályzatainak megfelelően dönt az ellátás biztosításáról.

(3)

A kérelemre igénybe vett ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(4)

Az önkormányzat a fizetendő térítési díjat kérelemre csökkentheti vagy elengedheti, ha az ellátást
igénylő létfenntartását annak megfizetése veszélyezteti.

(5)

Az intézményvezető saját hatáskörben dönthet az ellátás kötelező igénybevételének ideiglenes
elrendeléséről, ha a tudomására jut a gyermek életét vagy egészségét veszélyeztető körülmény.
Ebben az esetben az ellátás biztosításáról haladéktalanul intézkedik, és arról a Polgármesteri
Hivatal ügyintézőjét tájékoztatja.

(6)

A Bizottság a tájékoztatás alapján következő ülésén dönt az ellátás kötelező igénybevételének
folytatásáról vagy megszüntetéséről. Amennyiben a bizottság az ellátás biztosításának folytatása
mellett dönt, határozatában a térítési díj átvállalásáról is intézkedik.

(7)

Az ellátás megszűnik, ha
a./ a kérelmező körülményei megváltoznak,
b./ ha az igényelt ellátást folyamatosan legalább egy hónapig indokolatlanul nem veszik
igénybe, vagy
c./ ha az ellátást igénybevevő gyermek óvodai nevelése, iskolai tanulmánya befejeződik.
5/A. §.
Gyermekjóléti Szolgálat

(1)

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátását a Dorog és Térsége Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül biztosítja.

(2)

A Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a Gyvt. 39. §. - 40. §. -ai határozzák meg.
5/B. §.
Gyermekek átmeneti gondozása

(1)

A gyermekek átmeneti gondozásának intézményi formája a helyettes szülői hálózat.

(2)

A helyettes szülői hálózat igénybevétele önkéntes, kérelemre történik. A kérelmet a Szolgálathoz
kell benyújtani.
IV.
Eljárási rendelkezések
6.§.

(1)

A gyermekvédelmi ellátást igénylőnek az igénylés beadásakor nyilatkoznia kell, hogy ügyének
elbírálásához az általa közölt tények és adatok az eljárás során felhasználhatók az adatvédelmi
szabályok megtartása mellett.

(2)

A Polgármesteri Hivatal az ellátások megállapításához környezettanulmányt készít, amennyiben az
a döntés megalapozottsága érdekében szükséges.
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(3)

(4)

(5)

Amennyiben a kérelmező a szükséges jövedelemigazolásokat illetve nyilatkozatokat felszólítás
ellenére sem csatolja kérelméhez, úgy a kérelem elbírálása iránti eljárást meg kell szüntetni. A
gyermekvédelmi ellátás hivatalból történő felülvizsgálata során a jogosult a felülvizsgálati
eljárásban bekért nyilatkozatokat – amennyiben a megadott határidőn belül nem nyújtja be-, ez a
gyermekvédelmi ellátás megszűntetését vonja maga után.
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét a megállapítást követő 15 napon belül folyósítja a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya.

Az e rendeletben meghatározott ellátások igénylésére elektronikus úton nincs lehetőség.
V.
Záró rendelkezések
7.§.

(1)
(2)
(3)

A kihirdetés napja: 2006. március 31.
A hatálybalépés napja: 2006. április 1.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 18/1999.(XI.26.), 20/2000.(X.27.), 10/2001.(II.23.),
2/2003.(V.05.), 18/2003.(IX.29.) rendeletek hatályon kívül kerülnek.

Dr. Tittmann János
polgármester

4

Tallósi Károly
címzetes főjegyző

Módosította a 13/2006.(III.31.) rendelt
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