DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások formáiról
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(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §-ában és 29. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel Decs Nagyközség közigazgatási területén
tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem
rendelkezik- a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar
hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és
szüleire,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a
továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakra.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országok állampolgárainak jogszerűen Decsen tartózkodó gyermekeire is.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazása során:
a.) család: egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;
b.) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4.
§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak;
c.) 2
Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
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a rendeletet Decs Nagyközség Képviselő-testülete a 2013. április 29-i ülésén fogadta el.
a 2.§ c.) pontját hatályon kívül helyezte az 5/2015. (II.18.) önk. rendelet 3.§ a) pontja.
Hatályos: 2015. március 1-jétől.

3. § (1) A Gytv.-ben meghatározott feltételek hiányában, vagy annak megsértésével
nyújtott ellátást a hatáskört gyakorló szerv megszünteti, és a támogatást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevevővel szemben a Gyvt. 133. § (2) - (4) bekezdése szerint jár el.
(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítésének
elrendelése esetén – az ügyfél kérelmére és indokolt esetben, figyelemmel a Gyvt. 133. § (5)
bekezdésében foglaltakra – a megtérítés méltányosságból elengedhető, csökkenthető, illetve
részletfizetés engedélyezhető, melynek időtartama maximum 12 hónapig terjedhet.
II. fejezet
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Iskoláztatási támogatás
4. § (1) A Humán Bizottság (a továbbiakban: bizottság) átruházott hatáskörben
iskoláztatási támogatásban részesítheti azt a decsi állandó lakóhellyel rendelkező szülőt,
akinek gyermeke/-i/ a tárgyév augusztus 1. napján a decsi Bíborvég Általános Iskola
tanulója. 3
(2) A támogatás tanulónként 8.000.- Ft. Az e célra fordítható keretösszeget az
önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének szociális juttatási kerete tartalmazza.
(3) A támogatás megítélése hivatalból történik, ehhez be kell szerezni az intézménytől
a tanulóra vonatkozó iskolalátogatási igazolást. A támogatást legkésőbb augusztus 15.
napjáig kell eljuttatni a tanulók szüleinek. 4
5. § 5
Óvodáztatási támogatás
6. § (1) A bizottság óvodáztatási támogatásban részesítheti azt a decsi állandó
lakóhellyel rendelkező szülőt, akinek gyermeke/-i/ a tárgyév október 1. napján a Decs TeszVesz Óvodába jár. 6
(2) A támogatás gyermekenként 3.000.- Ft. Az e célra fordítható keretösszeget az
önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének szociális juttatási kerete tartalmazza.
(3) A támogatás megítélése hivatalból történik, ehhez be kell szerezni az intézménytől
a gyermekre vonatkozó óvodalátogatási igazolást. A támogatást legkésőbb október 15.
napjáig kell eljuttatni a gyermek szüleinek. 7
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a 4. § előtti címet beiktatta, és a 4. § (1) bekezdését megállapította a 12/2017.(IX.5.) önk.-i rendelet 3. § (3)
bekezdés a) és b) pontja. Hatályos 2017. szeptember 8-tól.
a 4. §-t beiktatta a 11/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017. július 1-től. A
4. § (3) bekezdésében szereplő dőlt betűs szövegrész a 12/2017.(IX.5.) önk.-i rendelet 3. § (3) bekezdés c)
pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. szeptember 8-tól.
az 5. §-t hatályon kívül helyezte a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja.
Hatálytalan: 2014. január 1-jétől.
a 6. § (1) bekezdése a 12/2017.(IX.5.) önk.-i rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2017. szeptember 8-tól.
a 6. § a 11/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2017. július 1-től

Az anyaszállón (babás-mamás kórterem) történő tartózkodás napidíjának átvállalása
7. § (1) A gyermek kórházi ápolása, kezelése esetén az anya kérheti az anyaszállón
(babás-mamás kórterem) történő tartózkodás napidíjának önkormányzati átvállalását,
feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetén 300 %-át.
(2) A kérelmet a bizottság a kérelem benyújtását követő ülésén bírálja el.
(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a Decsi Polgármesteri Hivatalnál kell
benyújtani, melyhez csatolni kell a napidíj befizetését igazoló kórházi számlát, valamint a
család jövedelem igazolásait.
(4) A támogatás mértéke összesen napi 1.000.- Ft, legfeljebb 15 (tizenöt) napra. A
támogatást a döntést követő öt napon belül kell kifizetni. 8
III. fejezet
SZEMÉLYES GONDODKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Általános szabályok
8. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének részletes
szabályait a Gyvt. 31. §- a tartalmazza.
(2) 9
a.)
b.)
c.) a gyermekjóléti szolgáltatást a „Szekszárd és Környéke” Alapellátási és Szakosított
Ellátási Társulással (továbbiakban: társulás) fenntartott Szekszárd Megyei Jogú
Város Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
(továbbiakban: központ) bevonásával biztosítja. 10
(3) Az önkormányzat – figyelemmel a Gyvt. 94. § (2) bekezdésben foglaltakra - a Decsi
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői közreműködésével szervezi és közvetíti a máshol
igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokhoz való
hozzájutást. 11
(4) 12
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a 7. § a 11/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 6. § (3) bekezdés c) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2017. július 1-től. A dőlt betűs szövegrész a 11/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 6. § (3) bekezdés d)
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a R. 8. § (2) bekezdés a.) és b.) pontját hatályon kívül helyezte az 5/2015. (II.18.) önk. rendelet 3.§ d) pontja.
Hatályos: 2015. március 1-jétől.
a 8.§ (2) bekezdés c.) pontját módosította az 5/2015. (II.18.) önk. rendelet 3.§ e) pontja.
Hatályos: 2015. március 1-jétől.
a 8.§ (3) bekezdését az 5/2015. (II.18.) önk. rendelet 1.§. a) pontja módosította.
Hatályos: 2015. március 1-jétől.
a 8.§ (4) bekezdését hatályon kívül helyezte az 5/2015. (II.18.) önk. rendelet 3.§ d) pontja.
Hatályos: 2015. március 1-jétől.

pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. július 1-től.
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Térítési díjak
9. § (1) A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni:
a) az óvodában és
b) az általános iskolában
nyújtott étkeztetésre. Iskolai étkeztetésben az a tanuló is részesülhet, aki a napközit nem
veszi igénybe. 13
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a képviselő-testület évente legfeljebb
két alkalommal, külön határozattal állapítja meg.
(3) Nem kell térítési díjat fizetni a kötelezettnek, amennyiben a gyermek napközbeni
ellátásának igénybevételére védelembe-vételi eljárás során kötelezték.
10. § (1) A személyi térítési díjat az élelmezésvezető a 9. § (2) bekezdés szerinti napi
összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések
számának, valamint a Gytv. 151. §-ának (5) bekezdésében meghatározott állami normatív
kedvezmények (a továbbiakban: állami normatív kedvezmény) figyelembevételével állapítja
meg. 14
(2) A gyermekétkeztetés keretében megállapított személyi térítési díj megfizetésére a
bizottság egyéni rászorultság alapján, hivatalból – az állami normatív kedvezményen
túlmenően – további kedvezményt állapíthat meg az intézmény gyermekvédelmi felelőse
javaslatára, a különösen nehéz anyagi-szociális helyzetben lévő decsi gyermekek (tanulók)
részére, az alábbi sorrendet figyelembe véve:
a) aki nem részesül sem állami normatív étkezési kedvezményben, és a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát sem állapították
meg,
b) aki részesül ugyan állami normatív kedvezményben és az illetékes szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszéd
fogyatékosnak minősül, de a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságát nem állapították meg,
c) aki részesül ugyan állami normatív kedvezményben és 3 vagy több gyermekes
családhoz tartozik, de a gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságát nem állapították meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott további kedvezmény az állami normatív
kedvezmény után fennmaradó személyi térítési díj minimum 50 %-áig, de legfeljebb 100 %áig terjedhet.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott étkezési kedvezmény pénzügyi forrása vagy az e
célra kapott állami támogatás vagy a nagyközségi önkormányzat éves költségvetésének képviselő-testületi határozattal megállapított – e célra elkülönített része.

a 9.§ (1) bekezdését az 5/2015. (II.18.) önk. rendelet 3.§ f) pontja módosította.
Hatályos: 2015. március 1-jétől.
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A 10.§ (1) bekezdését az 5/2015. (II.18.) önk. rendelet 1.§ b) pontja módosította. Hatályos: 2015. március 1jétől.
13

Gyermekjóléti szolgáltatás
11. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes, a szolgáltatás a szülő vagy a
gyermek törvényes képviselője kérelmére, illetve a Gytv. 17. §-ának (1) bekezdésében
felsorolt intézmények és személyek - a gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján
végezhető. A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a
családgondozónál lehet.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás és a központ feladatai a Gytv. 39. §-ának (2) – (5)
bekezdésében, valamint a 40. §-ának (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően;
a) e rendelete hatályosulásának figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének
kezdeményezése,
b) felkérésre közreműködés környezettanulmány elkészítésében,
c) igény esetén tájékoztatásadás tevékenységéről a fenntartó önkormányzatnak.
Gyermekek átmeneti gondozása 15
12. § 16
A gyermekek napközbeni ellátása 17
13. §

18

Óvodai ellátás, általános iskolai napközis ellátás 19
14. § 20

III. fejezet
Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet 2013. május 15. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekvédelmi ellátások formáiról
szóló 26/2011.(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

A „Gyermekek átmeneti gondozása” alcímet hatályon kívül helyezte az 5/2015. (II.18.) önk. rendelet 3.§ g)
pontja. Hatályos: 2015. március 1-jétől.
16
A 12.§-át hatályon kívül helyezte az 5/2015. (II.18.) önk. rendelet 3.§ h) pontja. Hatályos: 2015. március 1jétől.
17
A „Gyermekek napközbeni ellátása” alcímet hatályon kívül helyezte az 5/2015. (II.18.) önk. rendelet 3.§ g)
pontja. Hatályos: 2015. március 1-jétől.
18
A 13.§-át hatályon kívül helyezte az 5/2015. (II.18.) önk. rendelet 3.§ h) pontja. Hatályos: 2015. március 1jétől.
15

Az „Óvodai ellátás, általános iskolai napközis ellátás” alcímet hatályon kívül helyzete az 5/2015. (II.18.) önk.
rendelet 3.§ g) pontja. Hatályos: 2015. március 1-jétől.
20
A 14.§-át hatályon kívül helyezte az 5/2015. (II.18.) önk.rendelet 3.§ h) pontja. Hatályos: 2015. március 1jétől.
19

melléklet a 8/2013.(V.10.) önk.-i rendelethez

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

Térítési díj összege
bölcsőde

30.-Ft/fő/reggeli + ÁFA

(reggeli)
óvoda

331.- Ft/fő/nap + ÁFA

(tízórai-ebéd-uzsonna)

(tízórai
ebéd
uzsonna

ált. iskolai tanuló

390.- Ft/fő/nap + ÁFA

(tízórai-ebéd-uzsonna)

(tízórai
ebéd
uzsonna

általános iskolai tanuló (ebéd)

260.- Ft/fő/nap + ÁFA

66.- Ft + ÁFA
210.- Ft + ÁFA
55.- Ft + ÁFA)

70.- Ft + ÁFA
260.- Ft + ÁFA
60.- Ft + ÁFA)
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a mellékletet beiktatta a 12/2016.(IX.09.) önk.-i rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. október 9-től.
e sort a 11/2017.(VI.30.) önk.-i rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2017. július 1-től.
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