BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2009. (IV. 1.) számú
rendelete
A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának és
folyósításának szabályairól és személyes gondoskodás formáiról
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi
LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 157. §. (5) bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget téve, valamint a törvény 18-21. §-ainak és a végrehajtására kiadott
149/1997. (IX.10.) Korm. számú rendelet 65-68. §-ainak helyi alkalmazására az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az ebben meghatározott ellátásokkal segítséget nyújtson az
önkormányzat a gyermekes családok részére, megelőzve ezzel az anyagi veszélyeztetettséget.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a Bököny Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárságú, valamint – ha a nemzetközi szerződés másként nem
rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar
hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. 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.
Eljárási rendelkezések
3. §
(1) A támogatások megállapítása iránt kérelmet kell előterjeszteni a polgármesteri hivatalnál.
A kérelemhez csatolni kell a 149/1997. (IX.10.) Korm. számú rendelet 3. számú
mellékletében szereplő nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt.
(2) A jövedelemre vonatkozó szabályokat a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 4.
§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell alkalmazni. A vagyonra vonatkozó
szabályokat a többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 19. § (6) – (8) bekezdésében
foglaltak alapján kell alkalmazni.
(3) A gyermekvédelmi ellátást igénylő kérelmező köteles benyújtani a saját maga és családja
jövedelmi viszonyairól szóló nyilatkozatot, illetve azok igazolásait.
(4) A jövedelem számításánál felhasználható bizonyítékok: a havonta rendszeresen mérhető
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három havi nettó jövedelem igazolás
(nyugdíj jogosultság esetén a nyugdíjas igazolvány másolatának benyújtsa) rendszeres nem
mérhető jövedelem esetén a megelőző évi nettó jövedelem hatósági bizonyítvány élettársi
kapcsolat fennállásáról.
(5) E rendelet alkalmazásában: a gyermek, fiatalkorú, fiatal felnőtt, gyermek hozzátartozói,
gyermek tartására köteles személy az 1997. évi XXXI. tv. 5.§. a-f) pontja szerint
értelmezendő.

(6) A törvény és e rendelet feltételeinek hiányában vagy rendelkezéseinek megsértésével
nyújtott támogatást meg kell szüntetni.
(7) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtéríttetésére, az 1997. évi
XXXI. tv. 133. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(8) Az önkormányzatnak ellátások megállapítása esetén a kérelem elbírálása és felülvizsgálata
során a kérelmező körülményeinek vizsgálata, és a jövedelem-nyilatkozatban szereplő adatok
valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható, a környezettanulmányt a
Polgármesteri Hivatal készíti el.
(9) Amennyiben a (9) bek. alapján lefolytatott eljárás nem vezet eredményre kérelmező
kötelezhető vagyonnyilatkozat benyújtására.
(10) Amennyiben az Önkormányzat vitatja a vagyoni helyzet vizsgálata során benyújtott
nyilatkozat tartalmát, akkor a vagyon tényleges forgalmi értékének megállapítása érdekében:
megkeresi az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalt; egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a
vám- és pénzügyőrség vagy független szakértő bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket.
(11) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeitől kérhet hivatalos tájékoztatást az
Önkormányzat intézményeivel szembeni tartozások tekintetében.
(12) A rendszeres pénzellátásokat havonta utólag minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres
pénzellátásokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell folyósítani
átutalással a kérelmezőnek a kérelem nyomtatványán megjelölt lakossági folyószámlájára.
Külön kérelem esetén, kivételesen a nem rendszeres gyermekvédelmi ellátás a Polgármesteri
Hivatal házipénztárából is kifizethető a házipénztár nyitvatartási rendjéhez igazodó időben.
Különös méltánylást érdemlő esetben a nem rendszeres pénzellátás folyósításának, illetve
kifizetésének határidejére vonatkozóan e bekezdésben szabályozottaktól el lehet térni.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
5. §
(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására, megszüntetésére és
folyósítására a többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 19-20. § és a többszörösen
módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65-68. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
5/A.
Óvodáztatási támogatás
A jegyző a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés szerinti óvodáztatási támogatást állapít meg annak, aki
a Gyvt. 19. §-aiban foglalt feltételeknek, illetve a Gyvt. 20/C. § (2) bekezdés feltételeknek
megfelel.
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására és a támogatás folyósítására a
Gyer. 68/F., 68/G., 68/K. §-ait kell alkalmazni.
Az óvodáztatási támogatás összegét a Gyvt. 20/C. § (3) bekezdése szerint kell megállapítani.
Az első alkalommal megállapított óvodáztatási támogatást természetben kell nyújtani: az
óvodavezető és a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján.
A természetben nyújtott óvodáztatási támogatást a jegyző a Dél-Nyírségi Szociális és
Gyermekjóléti Központ Bökönyi Intézményegysége útján biztosítja, aki a támogatás
számlával történő elszámolására köteles.

A természetben megállapított óvodáztatási támogatást a Gyer. 68/H. § (5) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően lehet felhasználni.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ALAPELLÁTÁSOK
Gyermekjóléti szolgálat
6. §
A gyermekjóléti szolgálat és szolgáltatás igénybevételére és feladataira a Gyvt. 39., 40. §ában foglaltakat kell alkalmazni.
Gyermekek napközbeni ellátása
7. §
A gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében, óvodában, iskolai napköziben történik,
figyelemmel a Gyvt. 41.§-ában foglaltakra.
Gyermekétkeztetés
8. §
A gyermekétkeztetés a gyermekek napközbeni ellátása keretében, valamint általános és
óvodai menzán vehető igénybe.
Térítési díjak
9. §
(1) A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás intézményi térítési díját a képviselő-testület
4/2009.(IV.01.) számú rendelete tartalmazza.
(3) Az ellátást igénybevevő személyi térítési díjának megállapítására és megfizetésére, a
normatív kedvezményre a Gyvt. 146-150. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A szülő törvényes képviselője által fizetendő térítési díjat a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás terhére is meg lehet állapítani.
Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) E rendelet hatálybalépésével a 13/2005. (XI. 01.) számú Kt. rendelet hatályát veszti.

