|szkáz község Önkormányzata Képviselő -testületének
3 Da06.nI./ 16./ rendelete
a ryermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

gyermekek védelméröl, és a
módosított 1997_ évíxx;1t, törvény 157, §, (5)

Isrkáa község.önkorményzatának.képviselö_testülete
gyámügyi igűgatásrőI szb|ő, többször
6"t"raZ reuÚ, fo glalt felhatalmazás aIapján

a

következö

a

rendeletet alkotj a:

A rendelet célja
1.§
_

_a

által biáosított
E rendelet célja, hogy meghatfuozza\szkáa község Képviselő testülete
módosított l9971vi
gyermekek veaemárol, é-s a gyámügyi igazgatásről szóló, többször
( á tovabüiur.tu", G}-ti is szabályozott, a gyermekek pénzbeli és

)C(xI. törvényben

valamint igénybevételiikrendjét,
természetbeni etlátásinak forrásait, feltételéit,mértékét,

A rendelet hatálya
2.§
(1)(1)Erendelethatá|ya.kiterjeda(2)és(3)bekezdésbenfoglalteltéréssel-azIszkáa
valamint_ ha nemzetközi
község területén tartózkodó *ugy* áIlampolgárságil,
6rúzkodásra jogosító személyi
szerzödés másként nem rendewJáx, az atiar'aa
a magyar hatóságok áItaI
iga:Zotvanny;I rendelkezö beviárrdorolt, valamint
menekültkéntelismertgyermekre,flata|felnötreésszüleire

(2)Arendkívüligyermekvédelmi.támogatástekirrtetébenaZ(|)bekezdésbenfoglaltakona
Kaítát megerÖsítÖ országok államPolgárainak
túlmenöen kiterjed az}vőpaiSzociális
X)oilX, törvény rendelkezései
külfloldiek beutazésárőI és tartózkodásaról szóló 2001,évi
gyermekeire,
sz"rint j ogs zerttenMagyarors zágontartózkodó
is, ha az

gyermek védelmében
(3)Iszkazközségben tartózkodó nem magyar állampolgarságú
hatósági intézkedéselmulasztása a
ideiglenes hatályú elhelyezés vagy mál' ideiglenes
járna.
gv"io"t veszé|y eztetettségévelvagy elháríthatatlan kárral

Rendszeres ryermekvédelmi kedvezmény

3.§
való jogosultság megáIlapíásanak célja
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
átipjan jogosult a Gyv;148, § (5)
annak igazo1ása,hogy a gyermek yo"iati, úelyzete
g}ermeketkéztetesi kedvezménYre és a2OlA
bekezdésének a) és b) pontjában
^"gáii:,orott
(1)

A

jogszabályban meghatározolt egyéb
.§ _ban meghatérozott egyszeri txnogatásnak és külön
kedvezményeknek az igénybevételére.
(2)

A rendszeres gyerínekvédelmi kedvezmény megállapításában

a körjegyző

jar el,

a
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megáI|apíásanál és az ellárási kérdésekben
öí,n1 19. és 20. 5-1 és a 2005. évi CXXVI. tv. 28.§ -t kell változatlanul alkalmazni.

(3)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
.4.§
gyermekvédelmi támogatásban
(I) Iszkázközség..Képviselö_testülete.a gyermeket rendkívüli
gatás) részesíti,ha:
iaiovábbiakban : rendkívüli ámo
a.) a gyermeket gondo

ző család,idöszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy

került (pl, betegség, elemi kár, stb,),
b.) létfenntartast veszély eztetőrendkívüli élethelyzetbe
gyermekeknek kell megállapítani:
(2) Rendkívüli támogatást elsösorban azoknak a

a.)akiknekeltartásarólcsaládjamásmódonnemtudgondoskodni,illetve
különösen a szociális válsághelYzetben lévÖ
b.) alkalmanként jelentkezö többletkiadások elökészítéséhez kapcsolódó
gyefinek fogadásanak
varandós *yu gy.áekének megtartása, a
-kapcsolattartásnak,
illetve a gYermek
való
kiadások, a nevelésbe vett gyermek "ruraá'Ía*r
anYagi
betegség, vagy iskolaztatás - miatt
családba való visszakerülésének elösegítése,
segítségreszorulnak.

5.§
(1)

1000 _ 5000
A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri összege

,_Ft lehet,

összege az öregségi nyugdíj
támogatas meqál_la.rított egyszeri legmagasabb
meg,
^rendkívüli
legkisebb ósszego.rét kétszeresét nem haladhatja
mínaeotori
(2)

éúta|íbanlegfeljebbévi 4 alkalommal adható,
(3) Rendkívüli támogatás egy naptári.éven belül
azöregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
amelynek éves összege nem haladhatja meg
összegének a haromszorosát,

egyszeri rendkívüli támogatást,
(3) bekezdésben meghatar ozottná! nagyobb összegü
állapíthat me g,
.l.rr" gilutrrtól fiig getlenül, a képviselö_testület

4)

A

6.§

a
(1) A rendkívüli támogatas iranti kérelem benyújtását követöen

családnál

komyezettanulmányt kell készíteni,
(2)

A rendkívüli tamogatás megáll apitásárő|,összegéröl

rendelkezni.

és formájárőlhatározatban

kell

7.§
_
hatáskörének gyakorlását az 5, §,(a)
a polgármesterre rllhánzaéÚ".
bekezdésébenfoglaitak kivéielével- a képviselÖ-testÜlet

A rendkívüli támogatás megállapításával kapcsolatos

Természetbeni ellátások

8.§
(1)Arendkívülitámogatáskészpétubenéstermészetbeniellátás(vásarlásiutalvány,az
formájában is nyújtható,
igárrvrottirtségeinek köivetlen áNáI1a1ása,stb.)
(2) Természetbeni ellátás formájában nyujtható

az

eIlátás a védelembe vett gYerekek száméra

akkor, ha:

különösen

a)

rendKÓli

pénzbeli
feltételezhetö, hogy a gondozó a
azügy összes körülményeire tekintettel
támógatást nem a gyermekre fordítja,

támogatásara és
b.) a gyereket tantOnyv és tanszerellátásanak
tinrátésének átvá|Ialására kértéka támogatast.
c.) egyéb

"rráia,

9.§
(1)ArendkívülitamogatásmegállapításairántikérelmetaKörjegyzőséghivataláhozkell
benyújtani.

(2)^támogatásokmegállapítasairantikérelmekhezcsatolnikell:
aGyer.65.§.(1)bekezdésébenfoglaltnyilatkozatotésígazolásokat.

(3)AtámogatásokelökészítésévelkapcsolatosfeladatokataKörjegyzőségilletékes
e látj a el,

köztisáviselőj

10.§

Amennyibenacselekménybünclelekménynek,vagymásszabálysértésneknemminösül'
sujthaió az, aki az e rendeletben
Ft-Ű;;JJ'
i,e"n:Űraigal
kö;;;],-e.io.ooo
szabálysérté.t
szabáIyozoít
átrvhézza,
a,) vásarlási utalvanyát masla
zr e
e gé szben ké s zpén
ata\v áiy át r ésfu en,vagy
b. ) vásarlás

í

v á|tj

a,

c.)akimásvásárla.i.,tul.o*yate|rlsaav1*1*egészéértvagyrészéértkészpénztadaz
jogoúot,;*ut" iágy * azt átváltani kívánó
jogosultjának vagy r"míáaúsra
utalvány

nem
amelynek vásárlására az utalvány
vásaro',
arucikket
olyan
a.) ffiTí'#i*i utalványon
jogosít,
'"
egyébkéntvisszaél,
Í Ű' -utalvannyal

(1) E rendelet a kihirdetés napjrán tép hatályba. Rendelkezéseit a2006.j**Ír 0l-utan
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
A kihirdetés napja 2006. februar 16.
A rendeletet a képviselő-testiilet a2a06. februar 15-i ülósén fogadta el.
(2) Kihirdetéséröl Iszkán- Kiscsősz körj egyzöj e gondoskodik.
(3) (3) E rendelet hatálybalépésévelegyidejüleg hatályátveszti Iszkéz község
''
Önko.-ányzatának 712004.1 V.25 lrendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni
ellátásaról.
A rendeletben nem szabályozott eljarási kérdésekbenaközigazgatasi hatósági eljarás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. Törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a Gyvt és a Gyer-ben foglalt eltérésekkel.
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kovács Miklós
polgármester
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Gr$f László
Körlegyző

