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|]ihartort|a Kiizsóg Önkornrányzata KópviscIő.tcstülcténclr

9/2013.(VII. 09.) rcndcletc

:t g;.crme |<clr vódclméről és a gyámügyi igazgat:ísról

Bihartor.da Község tnkornányzata Képviselőtestiilete a g1'et'lneke1< r éde lllrérol és a
g)'álnügyi igazgatásról szőlő 1997, évi XXXI. torvény 18.$ (1) bekezdés. b'/ pontja. (2)

bekezdésében. 21. s, 29. s (1)-(2) bckezdéséberr, 131. $ (1) bekezdésében (a tor'ábbiakban:
Gyr't.) kapott felhatalrr-razás alapjárr az önkolmányzat által a gyenuckck részc],t.c n1'Újtható
pónzbeli és tet.mészetbelri ellátásokr.ól, illetve az önkormányzat á1tal biztosított. SZenéI\'es
gondoskodást nyújtó ellátáS01űó1 az a1ábbi rerrdeletet al1<otja'

A renclelct célja' hatálya' az ellátás típusai

1. S

A rendelet célja. hog.v a Gy''t. által rr'regállapított, a gyer.mekek r'édclmét szolgá1ó ellátási
for.n-rák alkalrrrazásához a llclvi sajátosságokat figyelernbe vér'e a fe1tételrendsze|t cs
el járásokat s7abá|y ozza.

/. Q

(1) A rendelet hatálya kiter.jed Bil-rartorda község kozigazgatási ter.üLetén tar.tózkodó r-nagyal
állampolgárságÍl. a letelepedési vag1' bevárldorlási errgedéliyel relrdelkező, valanrint a
magyar hatóságok áltai rnenekiiitkér.rt elisnrert gyerekelire és fiata] felnőttekl.e' r,alatltnt
sztileikre. Továbbá a nrunkavá]lalók Kozösségen bclii1i szabad n.rozgásiir.ó1 szóió
1612/68/EGK tanácsi retldeletben meglratározott jogosrrlti körbe tartozó szenrél1'r.c.
ametlnyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózliodási engedéllyel
rendelkezili.

(2) A rendelet hatá11'2 n r.endkíviili g,velrnekvédelnri tán-rogatás teJ<irrtetében az (1)
bekezdésben Íbglaltakon túr]metlően kiterjed aZ Európai Szociá1is Kartát rleger.osítő
országoli állanlpolgárainak a kiilföldiek beutazásáról és tar.tózkodásáLól szciló 2001' cr'i
XXXIX. tör.vény rende]kezései szerirrt jogszeriien N4agyar.orszi.ígorr tartózkoc]ó
gyermekekre is.

(3) E' rendeletet kell alkalmazrri az (1) bekezdésben megl-ratározott szci-trélyekeIl kíviil a
község közigazgatási teriiletén tartózkodó, nen-} lnagyar á11arlpo1gárságÍr gye|ekei(
esetében is. ha az ideiglenes intézkedéS elr.nrtlasztása a gyertrrek veszé1r'eztetcttsé"él'e]
\'agy elhárítlratatlarr kárra1 j ár:na'

3. $

(1) A gyernrekek védelnét az öirliortrrátlr'zat pénzbeli, telnlészetbeni. ilIetve szerl-ról1''es
gondoSkodást nyújtó gyeLrrrcli.jó1éti alapcll1rtt1solilial biztosítja az aliibbiak szer.irlt:

a) pénzbeli és terlr,részetbeli ellátások: rerrdliívrlli gyerrlekvédelllri tárnogatás.



?.

b) s2q111e].1g. !oI)doskodist l']\ú.iló 3yeInlCkjoIcli
szolgáItatás. gyernrekek rlapköZbeni eilátása érdekében.
isko1ai napközi.

alape11átásoli: ur.er-nr ekj ó léti
nrtiltödtetett ór'oda. általálr-ros

Pénzbcli ós tcrmószctbeni el|át:isok

Re ndl<íl'iili 91.crrnclrvéd clmi támogatás

+. s-

( 1) Rendkívilli gyerrnekvédelrr-ri tár-r-rogatás adllató annak a gyermekne](' fiatal fc]nóttne k.
akinek család.jáball aZ egy főre jrrtó jör'edelen nen haladja lneg aZ ij[CgSCL]i n1'Lrgdíj
mindenkori 1egkisebb ősszegét és a család időszakosar-r létfenntartási gondokkal kiizd
vagy 1étferrntartást veszél,veztető renclkír'üli helyzetbe ker.iilt (p1. gyelnrek tal1óSan t]eteg"
e1erni kál' beisko1ázás. sztiló]< nunkalrélkiilivé válása).

(2) Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túh-tlelrőetl csa]< abban aZ esetben
á1lapítható rlleg rendkívtili gyerrr-rekl'édelnli tánrogatás. ha közép- vagy fe1sőiokú oktatási
íntézmérry nappaii tagozatál-r tanrtl.

íj) Különös rrleItárr1 |ást érdeIrrlo eletItell.zetbeIt. il]etr e ha e |<e:edelem a r:l ctttlcIi cIelCl. I(5|i
épségét l eszcl; ezteti. j övedelemigazolástól liiggetlenti1 is n1'Íljtható Iendki\,ii1i
gyerrnekvédelnri tánlogatás'

(4) Ktiltinös llé1tánylást érdenl1ő é1ethel1,zet:
. elen-ri csapás
- lrórházi kezelés
. lrosszabb táppénzes állonány
. krór-rikrrs betegség
- baleset
. váratlatr keresetkiesés
- nagyobb osszegÍí váratlan kiadás
- nagy összegii 1akáskölcsön tör.leSZtéSe.

(5) Siit.gős sztikség esetén, illetve' ha a késedelenr a gyelnrelr é1etét' testi épsegeL
veszélyezteti. j övecleienigazolástól' illetve (;1) bekezdésben foglaltaktó1 |iigeetlenii1 is
nyÍÚtható rendltír'Lili gyern-reltr'édelnri támogatáS.

ovodáztatrisi tánrogatás

(1) Az első a1kalot-tlIlla] ÍbJyósításra l<er.ti1ő pénzbeni támogatáS he11'ett a tyer.nre1tj ólét i
szo1gáiat ]iözr.cnÍiködéséve j a sztl1ijrle]< a gvelme1ie részére természe1beIli tánroqatás
nvúitar-idó.
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(2) Az ól'ocláztatási tárlogaliis igénybel'óteiének nlódiáról a l|+C)l]9()7. (IX.10.)
T(onrrátlvrcncle]et 68/F-68/L _ai rendel]iczne]<.

Tcrnrószctbcn n}'újtott c||:itríso|i

6. s\

(1) A rendkíviili gyelnlekr'éclelrrli tálllogatáS pénzbeJi és tet.mészelbenj eI1át1rs 1.ol.nrájriban rs
nyújtható.

(2) Természetbeni eI]átások liii1önosen _ a nlegállapított tárl-ro.qatás. ilietvc segói1'' összegétie1r
crejéig.:

a) gyerlneliilrtéznlén1'i étliezósi téIítési díi átvállalása,
b) é1elmiszer-utalvány biztosí1ása;
c) gyógyszelltöItsóg. egésZségtigyi szolgáltatásért Ílzetendő díj átvállalása:
d) tandíj. liollégirrtrri díj áh'áI]alása;
e) tankörrvr.. tanszere11átás 1<ö1tségeinek biztosítása
Í) iskolába járás 1<öltségeinek tá1]rogatása (autóbtrszbér1et)

(3) A rendkívtili gyermekvédelmi tánrogatás. pénzbeli r,agv terlnészetbcni |br.rrrájárói az
eljár.ás solárr. aZ öSsZeS kör|ilrrlérr1't lrrér.legeJve ltell clöntcni.

(4) A rendkívüli gyern.rekvédelnri tálr]ogatáS, e]sősorban alikor. állapítlrató nlcr1 ternlészetbenj
ellátás |onl{.ában' ha

a) a kérelenr a g1'ellnekek étIieztetési térítési díjának (clrjhátralé1<rinak) tandíjának.
koJlégiunri dí|ának' tankönvv-. tarrszerel]átásának. iskó1ába .járás ltö1tségeinclt
tár.l]ogatáSa. g1''óg1,szclkö ltségének' egészségiigyi szo1gáltatásérr Ílzeteti .1ij
tán]ogatásál.a irár-rr'ul va91'
b) anlenlryiben az iigy összcs körtilIlén1''eire te]<irrtettel |eltételezhető. hog1.a g1,el.nle1i
nevelése. gondozása ér.dekében a természetben nYiritott támocatás cólrar,átőbú'

(5) A pénzbeli e]látáSkétrt megállapított rendkír't]li gyernreltr,éde1trri támogatáSt 1ertllészetbelli
ellátásra ke]I át\'áltoztatni. ha a g1'ermeJ< érde]<éberr inc1okolt és cé]ravcictőbb.

A pónzbeli ós tct.nr ószctlrcn i cI|:ításoli c|jírási szablílr,ai

7. r\

(1) Áz 9 rendeletben szabályozott pénzbeli és tertlészetbetli elláláso]t nlcr:ii llerpítása iI.itr.rtl
kérelnret szóban r'agy ír.ásban a Bihar.tor.clai Közös Ön]<orrr-rán1'zaii T.1ir,atalnál
továbbiakbarr Llivatal - (417.{ Bihartorda' Kossutlr rr' 73.) teljesztheti elő a szti1ő .'agr] 

','.'.störvél]yes képl'iselő' aZ eq}.es e]]átáSi 1o|mái(ra rendsZeIesített l]von]t|lt\.áll\'o]1.

(2) A rcndliívtiIi gyerrrrei<véclelnri tállogatásla l.aló .jogosultság clbír.áliisához (l
119/1997.(TX'10.) Kor.rlárr1,.rerldclet 3. szárllÍr nrellé]<]etében ÍbglJt nr i1atiioZatot és

j övedelenigazolásokat, illetr'e 1latai Ít]nőtt kére]nle esetéti . a iozép- iag1' |'első|blrú
oktatási in1éZniéI-rv nappalr tagozatáll tatluIó esctében _ ha rrag1'ltor.ús1tg i,rli,l ii.iblvósÍtiál..
vagy akkor áI1apítják nreg a tánlogat.llst _ az oktatásí irltéinrény ilazoIását o-,",.,..toi"
illetr'e hallgatói jogr'iszolry i.enlrá1iásáról is be kell csato1ni'



(3) E renclelct 4...,s (1) bekezdése esetébcrr a iövedeler-r-r szániításánál irán]'adó időszak a

havonta Íenc1szel.,"n nl.l''". jor'edelnleknél 3 hónap, egyéb j ör'eclelnl cli nel 1 ev., Az eg;.

főLe jLrtó jör,eclelenr ,,,-r.giii"piie.''i1 a Gyvt. tq. s l+J beliezdésóbcn |ogialtakat 1lcll

alkalmazni.

(4)Arendkívülig'vermeKvec1elrr-ritálrrogatáSnegál1apításaelőttkörnyezettarllrltlán\t]<cll
készíteni. Ha kétseg ,.r-'",ui i.t a b-ecsato1t n,vi1atkozat és igazo1áso1i r'alóságtartanla

tekintetében. elő kell írni a vag'volrr-r'vi1atkozat benyÍljtáSát.

8. 
"s

(1)Arenclkívtiligyerlr-rekvéclelrrritárnogatiisahatározatkézhezr'ételétkÖi.ető311al]onbeliil
kerül kifizetésr.e u Hi'utír'.r'á.i|éiztárábó1. Er.ről a l-ratározatban tí.iékoZtatrli ke]l a

tánro gatás felr'éteIére j ogosLrltat'

(2)Haarencllrívtiligyelmekvéclelrr-ritámogatáSt,ter.n-részetbeniellátásfornlrjábanbiZtoSítiá](.
'', t'gy " *"g"taii u' onk-n'allyzat L il'etékes, intézrnén,vnek. gazdasági társaságnali.

vállalkozónakrrtal]aát,i11etr,eazélelmiszerutalványaHivatallrázipénzt1rrábarrr'ehetii
fe].

(3) Arnennyiben a támogatás, segély összege 1er1 |edezi 
az étkezésért 1izcterrdő díjat. a

.', 
*,'aí".. a 1ro1lógiumi ái.u,.. u, g"".ógy;eLköltséget, az egészségiig1.i szo1gáltatáselt

fizeterrdő díjat' a tankönyv, i"'-}*". 
-iiai" 

](tilönbözeteta kote1ezettrlek liell lrlegfizetnic.

Ha a megállapítou ,"-oguie. á,,'ege rragyobb, mirrt a fizetenclő díj' a ltii1önbözet pénzben

kerül kiÍlzetésre - rlxjiu"r.'.rji.u.'iiogt"ttul. szerirrt. Ugyaníg1' kcll e !jáLrli akkor i'

ha telmészetbelil tal'ogatáSt r'alar-nil1,err oi.bói n"n.' lehet biztosítani (pl. az étkeztetést

biztosító gyer.nrekir-rtézn.rény zárr,a űrtása. betegség Stb.). A fentiekr.ó1 a kérelrllczoI

táj ékoztatrri ltel1'

(4)Amennyiber'raKépvrse1őtesttiletagyern-rekr,éclelnrielJatásigen11e'screrona|liozo. , 
kérelenter-r foglaltaknak ad he11't. az iigyLen egyszeriisített l]atár.ozat hozlrató'

Személ;,cs goncloskotllíst nyújtó ellátásoli
Által'í n o s szabál.r'o k

9.:\

(1)AszenéIyesgondoskodásigén1'bevéte1ea(2)belrezdésberrfo91altkir.étc]1el-önlién1es.
az e11álást igénylo vag;, ál..on.u.. lrépl,iselője (tov:ibbiakban: kér-e1nlezó) két.e ]rrl.rre

történik.

(2) Ha a gyert-trek r,éclelr.rre a szerlél1,es gondoskotlást lr}'iÚtó e]lli|áS cjnkéntcs

igényber,ételévet n"'-,-' biztositott" a iegyző a Gyvt. 68's (3) beliezdése a1ap1án

iigunuto,itott véclelenrbevétel so,.áir az 
"ttein. 

i.ot"l.'o igénybel'éte1ét r.ende1heti e1'

(3) r\z örrkor nrirryzat a ltövetkező g,ver.nlekj ólóti a1apei1átásokat biztosítja:

a) 91'enrrcli] ó1éti szo1 gáltatás.



b) r1cr.nrckcI rr..p|iözbeIri cIlitá:r |'..r.('tebcrr: rlr ode

(i1'c rmc|t jólóti szolgálat

l0 ts

(1) A gyentlel<jóléti szolgáltatást az önliortlrátr.vzat a Bihartol.dai llefornrálrts Eg1'lrirzközseg
D ja]<óniai I(tzpor-rt által biztosítja.

(2) A g1'eLme(óléti szoIgáltatás té|ítéS1-}]el]ieS. A sZo1gáltatást a szii1ő. nlás törvéll1'es
képviseló kér.e1r-r-rére, illetve a Gyvt' 17' $ (1) bckezdésében felsot.oha]t. valanlint a G,vr1'
107.$'a alapján jegyző. a G1r't. 108..s-a alapján a gyámhivatal vagr bár.nlel1' állanlpoJgár

gleI'tnck VeS7el\eZlelelt5e!cIc LItxIó _ jeIzcse al.rpjlIr re5zi' A kel.cItltct c|'.lel'ie.zt.''ti.
i11etve jelzést nlegtenni kcjzr'etler-rii1 a g1'ernlekjóléti SZo]gá1atll1l] lehct'

(3) AZ ellátáS biztosítását a cSaládsegítő intézkedése aiapozza meg.

(4) A gyeLnekjó1éti szolgálat 1.e]adatait a Gyvt' 39-40. $.ai l-ratározzák nleq.

ovodai cllátris, islioIai napliözis fogla|kozás

11 S

(1) Az ól.odai el]átás. iskolai r-rapközis ioglalliozás igénvber.ételére a netllzeti közrler'elósr.ő1
szó]ó 2011. óvi CXC. tv. reirdelkezéseit kell a]]<alnlazni'

(2) Az alapellátási ]<ér.elmeket az intéz;l'tónvr'ezetőknél kel1 ben1.Ítjtani.

Tórítósi díj

12$
(1) A gyerme(óléti alapellátás keletében biZtoSított gyeltrlekek rrapiicizberli e]]átási.iélt tér.ítési

clíj at kell Í.izetni.

(2) A gyelnleltelt napközbeni eilátáSát biztosító intézn-rér.rybe n az alapelláleisok keretébe
tal.tozó szolgáltatások köztil cSak aZ ét](eZtetéSéfi kel1 téIí1ési drjat Íizetrri' Isliolai
étkeztetéSben tészesti1het az a tatlu]ó is. alii a napközit ttern r'eszi igény'bc' Az étkezésc.]i
köztil az cbód kiilön is igénvelhető.

(3) Az intéznényi téIitéSi díj nrét.télrét a liépr'iselő.tes1ti]et rel-rde]etber.r á1lapítja nrcg.
Íbliilvizsg1rlatát éverlte ]<ét alkalomrrral végczlieti. Az intéznlén1'i térítési clíj nlér.tékér.ő] az
cl1átáSi teIii]eterr é1ő 1a]<ossitgot a jegi'ző a lre1yben szolrásos nlócloll tá.jékoztatja' 

^Zintézmén,".i térítési díj nrér.tékét e rctldelet 1. szárr-rÍl ncliék]ete tartal11-]aZZa.

(4) Az intézményi té|ítési drj alapja az élelnrezés nvcrsatlyagköltségérlek egy elllitottt-a 3Lrto
napl tsszege.

(5) A 1é|ítési c1íj nleglrzetésér-e liötclczctt 1anuló].' r.észér.e az öIlkoI.tllátlt'zat 2() 9ó -os tÚrítttsj
d íjkedveznróllrt biztosít.



Záró rcn tlelkezések

13 $

(1) E rendelet 2013' július 9. napján lép hatályba. I{endelkezéseit anrennyiben az a

kérelmező számára lrátrályos helyzetet 1]el]1 tel.en,}t _ a fo1yanratbarl lévő tigyekben is

alkalmazni kell.

(2) E r.encleletben nem szabályozott kér.dések tekintetében a Gyvt. és a g1'árnl-iatóságokló1.

valamint a gyerrrrekvédelni és gyárniigyi eljátásról szóIó 149/1997. (IX. 10.)

Kormárryrendeletben fog1altakat kell allialnrazni.

Bihartorda. 20l j. j ú lius 9.

A rendelet kilrir.detése megtöftént.

Bilrartor.da, 2013 ' 
július 10.
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I. sz. lnclléklat 9/2013 (|/II. 09.) oltlt' Sztintú ruttlelatha:

I ntÚi,ntinyi térítési díi

Irrtézrllérryi étkezési lrornra:

ór'odai r-r}'ersanyagnonlla:

Napközis nJ'eISal]J'ag 1-lof l]la3 x.i ét]iezés :

Napközis ebéd+tízórai:
Tízólai:

254 Ft
304 Ft
251 Ft

,18 Ft

I{ezsiköltség a n)'cr.Sall}'ag százalékában: 709/n

A térítési díj negfizetésére köte1ezett 1anrrló]i 20 oÁ kedr.ezrnér.r),ben rószesii1nelr. nlcL1

lteclvezrr-rényt Bi1rafiorda Községi Örlltornrátrvzat biZtoSítja.


