Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §ában, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Győrzámoly községben életvitelszerűen élő, ott állandó
lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, a Gyvt. hatálya alá tartozó
személyekre.
(2) A rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott iskolakezdési támogatásra a győrzámolyi
általános iskolában tanuló, győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek jogosultak.
(3) A rendelet 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott iskolakezdési támogatásra, ösztöndíjra a
győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező tanulók, hallgatók jogosultak.
2. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
2. § (1) A családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat az
önkormányzat a fenntartásában működő család- és gyermekjóléti szolgálata útján látja el.
(2) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéhez kérelmet előterjeszteni, valamint
jelzést tenni közvetlenül a családsegítőnél lehet.
(3) A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
3. Gyermekek napközbeni ellátása
3. § (1) A bölcsődés és az óvodáskorú gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat a
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde (9172 Győrzámoly, Szent István u. 11.) nevű
intézmény fenntartása útján biztosítja.
(2) Az igénybevételre irányuló kérelmet írásban, az intézmény által rendelkezésre bocsátott
formanyomtatványon kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez.
(3) A felvételi kérelem elbírálási feltételeit, valamint a kérelemhez csatolandó mellékleteket, az
ellátás megszűnésének eseteit és módját a napközbeni ellátást biztosító intézmény mindenkor
érvényes szervezeti és működési szabályzata, szakmai programja és házirendje részletesen
szabályozza.
(4) A bölcsőde az alapellátáson túl, – az intézményvezető döntése alapján, az alapító okiratában,
illetve a szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint – szolgáltatásként időszakos
gyermekfelügyelettel, játszócsoport működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő
szolgáltatásokkal is segíti a családokat.
(5) A bölcsődei gondozásért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakat, valamint a
köznevelési intézmény igénybevételéért fizetendő tandíjat a képviselő-testület külön
rendeletekben szabályozza.
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4. Iskolakezdési támogatás
4. § (1) A képviselő-testület - az önkormányzat éves költségvetésében - az iskolakezdés
többletkiadásainak csökkentésére, a győrzámolyi általános iskolában tanuló gyermekek törvényes
képviselői részére pénzbeli szociális ellátásként iskolakezdési támogatást állapíthat meg.
(2) A képviselő-testület - az önkormányzat éves költségvetésében - az iskolakezdés
többletkiadásainak csökkentésére a középiskolában tanuló diákok törvényes képviselői részére
pénzbeli szociális ellátásként iskolakezdési támogatást, valamint normatív döntésével ösztöndíjat
állapíthat meg.
(3) A képviselő-testület - az önkormányzat éves költségvetésében - az iskolakezdés
többletkiadásainak csökkentésére a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére pénzbeli szociális
ellátásként iskolakezdési támogatást, valamint normatív döntésével ösztöndíjat állapíthat meg.
(4) A (2) és (3) bekezdésben nevesített pénzbeli szociális ellátás felvétele iskolalátogatási igazolás
bemutatásához kötött.
5. Záró rendelkezések
5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Győrzámoly Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. (III. 18.) számú
rendelete.
Győrzámoly, 2017. november 7.

Horváth Gábor
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Záradék
A rendelet kihirdetve:
Győrzámoly, 2017. november 8.

dr. Torma Viktória
jegyző
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról
Általános indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 14. § bekezdése kimondja, hogy a gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati
feladat. A Gyvt. 16. §-a értelmében az e törvényben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító
hatósági feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a gyámhatóság
gyakorolja.
A Gyvt. 29. §-a előírja, hogy a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot, valamint ha törvény
másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza az önkormányzat által
biztosított személyes gondoskodás formáit, az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére
irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, az intézményvezető
hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.
A képviselő-testület a Gyvt. előírásai értelmében a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyes
gondoskodással kapcsolatos előírásokat, azok biztosításának módját, formáját és szabályait rendeletben
szabályozza, valamint a képviselő-testület által saját hatáskörben biztosított ellátások is e rendeletben
kerülnek meghatározásra.
Részletes indokolás
az 1. §-hoz
A rendelet általános előírásait, a rendelet hatályát rögzíti.
a 2-4. §-okhoz
A rendelet a helyi sajátosságok figyelembe vételével rögzíti a gyermekek védelmét szolgáló ellátási
formákat, a törvényben előírt, az önkormányzat által a személyes gondoskodás keretében kötelezően
biztosítandó gyermekjóléti alapellátásokat, valamint az önkormányzat által saját hatáskörben biztosított
ellátásokat. Az igénybevétel szabályait (pl. jogosultság, eljárási szabályok) a Gyvt. konkrétan szabályozza,
további részletszabályok előírására nincs szükség, ezért az önkormányzati rendelet csak az ellátások
formáit, valamint az ellátást biztosító intézményeket tartalmazza.
az 5. §-hoz
A záró rendelkezéseket tartalmazza.

Győrzámoly, 2017. november 7.

Horváth Gábor
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző
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