Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselőtestületének
14/2004. (IX. 01.) RENDELETE
a rendszeres, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
Az 1997. évi XXXI. Tv. 157. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Tahitótfalu
Önkormányzat Képviselőtestülete a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §1
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Tahitótfalu község közigazgatási
területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi
szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási
engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert
gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.
évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
gyermekeire is.
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken
kívül Tahitótfalu Község közigazgatási területén tartózkodó nem magyar
állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy
más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével
vagy elháríthatatlan kárral járna.
(4) Tahitótfalu Község közigazgatási területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú
gyermek és fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében e rendeletet akkor kell
alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy más jogszabály szerint a személyes joguk
az irányadó.
2. §
(1) Az ellátások megállapítására irányuló kérelmet a Tahitótfalu Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
-

1

kérelmező személyi adatait, lakcímét
kérelmező gyermekinek személyi adatait, lakcímét
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-

-

igazolást a családi jövedelmi viszonyairól, valamint igazolást az 1997. évi
XXXI. Tv. 19. § (4) bekezdésben meghatározott személyek jövedelmi
viszonyairól.
a kérelmező és vele egy háztartásban élők vagyoni helyzetéről szóló
nyilatkozatot.

(3) Jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap nettó havi átlagát
kell figyelembe venni, ettől eltérni csak akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban
igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.
(4) Jövedelemnek az 1993. évi III. Tv. 4. §-ban foglaltakat kell tekinteni.
(5) A vagyoni helyzet figyelembevételekor az ingó (300.000,-Ft egyedi értékű
dolgokról) és ingatlan vagyontárgyakat kell értékelni.
3. §
(1) A rendszeres támogatás a kérelem előterjesztésétől esedékes és a folyósítás időtartama
a feltételek fennállásáig tart.
(2) Évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni a jogosultságot.
4. §
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
(1) A Képviselőtestület hatáskörében eljárva a polgármester rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesíti azt a kiskorú gyermeket, aki az 1997. évi XXXI. Tv. 19. §-ban
foglaltaknak megfelel.
(2) A támogatás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 20 %-a.
(3) Ha a rendszeres támogatásban részesülő középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul, a támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is
megállapítható és tovább folyósítható addig az időpontig, ameddig tanulói vagy
hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban a 25. életévének betöltéséig.
5. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) A gyermeket meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesíti a Népjóléti Bizottság, ha a gyermeket gondozó család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került.
(2) A rendkívüli támogatás mértéke az évi maximum 20.000,-Ft-ot nem haladhatja meg.
6. §
(1) Népjóléti Bizottság természetbeni ellátás formájában is megállapíthatja a
gyermekvédelmi támogatást mindkét esetben. (rendszeres és rendkívüli támogatás)
(2) A természetbeni ellátások különösen: tankönyvtámogatás, étkezési térítési
díjkedvezmény, élelmiszer utalvány-csomag.

7. §
E rendelet 2004. 09. 01-én lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a 2/1998. (III. 15.)
Képviselőtestületi rendelet hatályát veszti.
Tahitótfalu, 2004. augusztus 17.
Budai Mihály
polgármester
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