Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2006. (III. 23.) KTR. számú rendelete
a gyermekek védelméről

Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18. §,
21. §, 29. §, 131. §, 148. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek védelmét
szolgáló támogatások rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a (2) és a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Hencida község
illetékességi területén tartózkodó
- magyar állampolgárságú, valamint
- ha nemzetközö szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel
rendelkező, továbbá
- a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire , valamint
- a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott jogosulati 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
küldöldiek 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 a
Magyar Köztársaság 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.
2. §
(1) A Képviselőtestület a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek átmeneti gondozását a
Berettyóújfalui Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül látja el.
(2) A Képviselőtestület a gyermekek napközbeni ellátásának és a gyermekétkeztetésnek a feladatát
saját intézménye, az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda útján látja el.
(3) A gyermekétkeztetés iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelmet az
intézményvezető bírálja el. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Képviselőtestület
mérsékelheti, illetve elengedheti indokolt esetben. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait e
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3. §
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell részesíteni a gyermeket, ha a gondozó család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerül, vagy akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve
alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.
(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 110 %-át, gyermekét egyedül
nevelő igénylő esetében 120 %-át.
(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a tárgyév folyamán legfeljebb 2 alkalommal állapítható
meg, melynek egyszeri összege 3.000.- Ft., a gyermek egyéni rászorultságából adódó különös
méltánylást érdemlő esetben alkalmanként legfeljebb 5.000.- Ft.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell
benyújtani. A kérelemben szereplő adatok valódiságát hivatalból vizsgálni kell. Szükség esetén
környezettanulmányt kell készíteni.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzben és természetben egyaránt biztosítható.
4. §
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetése napján hatályát veszti Hencida Községi
Önkormányzat Képviselőtestületének a gyermekek védelméről szóló 3/1998. (III. 17.) KTR. számú
rendelete, valamint az azt módosító 7/1999. (XI. 30.) KTR., 3/2002. (V. 28.) KTR. és az 5/2004.
(III. 23.) KTR. számú rendeletek.
Hencida, 2006. március 23.
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