Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében,
29. § (1) – (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott
felhatalmazás alapján az Önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, illetve az Önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint a
Képviselő-testület meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek
teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a Biharnagybajom Község közigazgatási területén lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Gyvt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott
személyekre.

II. fejezet
3. Pénzbeli és természetbeni ellátások
3. §
A Képviselő-testület Biharnagybajom község területén a gyermekek védelmének rendszerét
az alábbiak szerint működteti:
a) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
3. önkormányzati segély
4. óvodáztatási támogatás
b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
1

gyermekek átmeneti gondozása
4. §
A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül
a) gyermekjóléti szolgálat (Társulás)
b) a gyermekek napközbeni ellátását (óvoda) saját fenntartású intézményeiben, míg a
bölcsődét Társulás által biztosítja.
5. §
4. Óvodáztatási támogatás
(1) Első alkalommal nyújtott óvodáztatási támogatás kizárólag természetbeni támogatás
formájában nyújtható, oly módon, hogy a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozója jogosult a pénzösszeg átvételére, és azt a
gyermek szükségletének megfelelően a szülővel együtt fordítják vásárlásra az óvodavezetővel
való előzetes egyeztetést követően.
(2) Az óvodáztatási támogatás természetben különösen az óvodás gyermekek ruházatának és
óvodai felszerelésének formájában nyújtható.

III. fejezet
5. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
6. §
A Képviselő-testület a következő személyes
alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
aa) gyermekjóléti szolgálat
b) gyermekek napközbeni ellátása
ba) bölcsőde

gondoskodást

nyújtó

gyermekjóléti

6. Gyermekjóléti szolgáltatás
7. §
(1) Biharnagybajom Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatással összefüggő
feladatokat a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata útján
látja el.
(2) A gyermekvédelmi szolgáltatás igénybevétele és a fizetendő térítési díjak vonatkozásában
a rendeletalkotásra felhatalmazott Önkormányzat Kaba Város Önkormányzata
(Kaba, Szabadságtér 1.)
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(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes, amely esetében intézményi térítési díjat nem
kell megállapítani.
7. Gyermekek napközbeni ellátása
8. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde keretein belül biztosított.
(2) A bölcsődei szolgáltatást Biharnagybajom Község Önkormányzata a Támasz Szociális
Alapszolgáltatási Központ Bölcsődéje keretében látja el.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani. A felvételről az intézményvezető dönt. Ha az ellátás
igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetője elutasítja, a kérelmező a közléstől
számított 8 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a Képviselő-testülethez.
(4) A bölcsőde az alapellátáson túl térítésköteles szolgáltatásként napközbeni játszócsoportot
és időszakos gyermekfelügyelet is elláthat. Ezen tevékenységek az alapellátást nem
zavarhatják és dologi többletkiadást nem jelenthetnek.

IV. fejezet
Záró és átmeneti rendelkezések
9. §
(1) Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 14/2007. (XII. 27.) KT rendelet.
Biharnagybajom, 2013. december 19.
Szitó Sándor
polgármester

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2013. december 30. napján Biharnagybajomi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Imre-Erdős Szilvia
jegyző
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