Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete
56/2008. (XI. 28.) rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról
Baja Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdése, 21. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 131. § (1)
bekezdése, valamint 148. § (7) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséhez, megszüntetéséhez igénybe vehető ellátások egyes formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és
jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit a
Gyvt.-ben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel Baja város területén
a) tartózkodó magyar állampolgárokra, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik –
letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként,
illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a fentiekben foglaltakon
túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság
területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a rendelet hatálya a gyermekjóléti szolgáltatás személyes gondoskodást nyújtó
ellátás tekintetében a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
megállapodásában, valamint a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési
engedélyében szereplő települések közigazgatási területére terjed ki. 1
3. §
A gyermekvédelmi feladat- és hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
4. §
Baja Város Képviselő-testülete a gyermekek védelmére az alábbi ellátási formákat biztosítja:
a) 2
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgálat,
- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei, óvodai, általános iskolai napközi otthonos ellátás és
családi napközi),
- gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő), családok átmeneti otthona.
1
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Megállapította a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. április 1-től.
Hatályon kívül helyezte a 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont. Hatálytalan 2014. január 1-től.

II. Fejezet
Eljárási rendelkezések
5. §
(1)
(2)

3

Hivatalból is indulhat eljárás a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó jelzés alapján.
6. §

(1)

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező, valamint a gyermek és a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók természetes
személyazonosító adatait, valamint vagyoni és jövedelmi viszonyait,
- Társadalombiztosítási Azonosító Jelüket,
- állampolgárságukat, illetve letelepedett, bevándorolt, befogadott vagy menekült státuszukat,
- a jogosultság megállapításához szükséges adatokat.

(2)

A jövedelmet kérelmező és a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók három havi nettó
átlagkeresetéről szóló jövedelemigazolással, alkalmi munkavégzés esetén alkalmi munkavállalói könyvben
munkáltatói igazolással, munkanélküli ellátásban részesülők esetében a Munkaügyi Központ által kiadott
határozat másolatával, jövedelemnélküliek esetében a regisztráltságot igazoló munkanélküli kiskönyvvel,
a gyermek tartós betegségét, illetve fogyatékosságát szakorvosi igazolással, az elhalálozást halotti
anyakönyvi kivonattal, a várandósságot terheskönyvvel, a nevelésbe vételt, illetve annak megszűnését
gyámhivatali határozattal, a kórházi kezelést az ellátást végző intézmény által kiadott igazolással, a
tanulói jogviszonyt iskolalátogatási igazolással, az óvodai és a bölcsődei nevelést a gyermek napközbeni
ellátását biztosító intézmény igazolásával, az iskoláztatással kapcsolatos eseti kiadásokat számlával, vagy
az iskola által kiadott igazolással kell bizonyítani. Az elemi kár tényét az önkormányzat
környezettanulmány útján állapítja meg.
7. §

(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről, elengedéséről, a részletfizetés engedélyezéséről a
Gyvt. 133. §-ának figyelembevételével a hatáskör gyakorlója dönt.
(2) Amennyiben a visszafizetendő összeg meghaladja az ellátásban részesülő családjában az egy főre jutó
jövedelem 50 %-át, kérelemre legfeljebb 12 hónapra részletfizetés engedélyezhető.
(3) A megtérítés méltányosságból, környezettanulmány alapján elengedhető, illetve csökkenthető, ha a
jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése a családban élő gyermek megélhetését veszélyezteti.
III. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8. § 4
9. §
10. §

3
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5
6
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Hatályon kívül helyezte a 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont. Hatálytalan 2014. január 1-től.
Hatályon kívül helyezte a 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont. Hatálytalan 2014. január 1-től.
Hatályon kívül helyezte a 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont. Hatálytalan 2014. január 1-től.
Hatályon kívül helyezte a 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont. Hatálytalan 2014. január 1-től.

2

IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
11. §
(1) Baja Város Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásként gyermekjóléti
szolgálatot, a gyermekek napközbeni ellátására bölcsődei, óvodai, iskolai napközi otthonos ellátást biztosít,
továbbá a 16. §-ban foglaltak szerint családi napközi létrehozását, működtetését támogatja.
(2) Az önkormányzat gyermekek átmeneti gondozása keretében helyettes szülői hálózat működtetését
biztosítja, valamint a PELIKÁN Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht.-val kötött ellátási szerződés
alapján családok átmeneti otthona ellátást biztosít.
(3) Baja Város Képviselő-testülete nem önkormányzati fenntartású intézményekben a napközbeni ellátást az
intézménnyel kötött közoktatási megállapodás keretében biztosítja.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele – ha a Gyvt. másként nem rendelkezik –
önkéntes.
(5) Önkormányzati fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,
illetve megszüntetéséről az intézményvezető dönt. Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az
intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Baja
Város Képviselő-testületéhez fordulhat jogorvoslatért.
Gyermekjóléti Szolgálat
12. § 7
(1) Baja Város Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás keretében, annak intézménye, a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) útján biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
Bölcsődei ellátás
13. § 8
(1) A bölcsődei ellátást a Bajai Egyesített Bölcsődék
a) bölcsődei alapellátás,
b) játszócsoportos foglalkozás,
c) időszakos gyermekfelügyelet, és
d) 9
szolgáltatásokkal biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás a Bajai Egyesített Bölcsődék székhelyén és valamennyi
telephelyén, a b)-c) pontokban megjelölt kiegészítő szolgáltatások a 6500 Baja, Szent Antal u. 135. sz.
alatti telephelyen, a (3)-(8) bekezdésben foglalt feltételek szerint vehetőek igénybe. 10
(3) A játszócsoportos foglalkozás szolgáltatását a gyermek orvosi igazolás nélkül veheti igénybe, a szülőnek a
gyermek egészséges állapotáról szóló írásos nyilatkozata alapján és a védőoltásokról szóló igazolás
bemutatása után. A játszócsoportos foglalkozás szolgáltatást a szülők előzetes bejelentkezés alapján,
gyermekükkel együtt vehetik igénybe.
(4) Időszakos gyermekfelügyelet keretében a bölcsődei alapellátásban egyébként nem részesülő négy éven
aluli gyermek szakszerű gondozása történhet, a bölcsődei nyitva tartás ideje alatt.
(5)

11

7

Módosította a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2012. április 1-től.
Módosította a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2012. április 1-től.
9
Hatályon kívül helyezte a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont. Hatálytalan 2013. március 29-től.
10
Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2013. március 29-től.
11
Hatályon kívül helyezte a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pont ab) alpont. Hatálytalan 2013. március 29től.
8
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(6) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatásért a gondozás esetében az intézményi térítési díj
nulla forint.
(7) Az (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott szolgáltatások térítési díja minden megkezdett óra után
bruttó 240 Ft. Az e szolgáltatásokért fizetendő térítési díj csökkentésére vagy elengedésére nincs
lehetőség.
(8) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a külön önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díj.
A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértékét a Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján kell
megállapítani.
Érdekképviseleti fórum
13/A. §

12

(1) Baja Város Önkormányzata a Bajai Egyesített Bölcsődékben érdekképviseleti fórumot hoz létre az
intézményben ellátásban részesülő gyermekek érdekeinek védelme érdekében.
(2)

13

Az (1) bekezdésben meghatározott érdekképviseleti fórumban a fenntartót a Kulturális, Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke képviseli.

(3) Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az érdekképviseleti
fórum működésének részletes szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.
Óvodai ellátás, iskolai napközi
14. §
Az óvodai ellátás, iskolai napközis ellátás igénybevételére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Helyettes szülő
15. §
(1)

A helyettes szülő a családban élő gyermekek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja. A
helyettes szülő tevékenységét a Gyvt.-ben meghatározott helyettes szülői jogviszonyban végzi.

(2)

A helyettes szülői hálózatot a Gyermekjóléti Szolgálat szervezi, illetve működteti.
Családi napközi
16. §

(1)

A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az
iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit
vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú
ellátása. A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.

(2)- (3)14
Gyermekétkeztetés térítési díjkedvezmény
17-18. § 15
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6/2009. (III. 27.) rendelettel megállapított szöveg. Hatályos: 2009. április 1-től
Újraszabályozta a 26/2014. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2014. december 20-tól.
14
Hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan: 2012. január 1-től.
13

15

Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont. Hatálytalan 2012. szeptember 1-től.
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V. fejezet
Záró rendelkezések
19. §
E rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Baja
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2004. (III. 30.) rendelete,
valamint az azt módosító 42/2004.(VI.24.) rendelet, 52/2004.(IX.30.) rendelet, 60/2004. (X. 26.) rendelet,
52/2005.(X.27.) rendelet, 8/2006.(II.6.) rendelet.
B a j a, 2008. november 27.
dr. Révfy Zoltán
polgármester

dr. Sas Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet 2008. november 28. napján kihirdetésre került.
dr. Sas Gábor
jegyző
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