
Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2004. (X. 27.), a 13/2005. (X. 31.) és a 16/2013. (XII. 20.) 

rendeletével módosított 

11/2003. (XII. 01) rendelete 

 

az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról 

 

egységes szerkezetben 

 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) és (2) 

bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében 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. 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§
1
 

 

 (1) A rendelet hatálya kiterjed 

 

a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Kaskantyú község területén bejelentett  

lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, 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 személyekre, amennyiben az ellátás 

igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

(2) 
2
 

 

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken 

kívül a község 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.  

 

A gyermekek védelmének rendszere 

 

2.§ 

 

(1) A gyermekek védelmére a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. 

 

                                                 
1
 Módosította a 10/2004 (X. 27.) rendelet, hatályos 2004. X. 27. 

2
 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2014. január 1. 
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(2) A képviselő-testület a rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, 

illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol 

igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

 

(3) A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: 

 

a) 3
  

 

b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

- gyermekjóléti szolgáltatás, 

- gyermekek napközbeni ellátása. 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

3.§
4
 

 

Hatályon kívül helyezve 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5
 

 

4.§ 

 

Hatályon kívül helyezve 

Természetben nyújtott ellátások
6
 

 

5.§ 

 

Hatályon kívül helyezve 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
7
 

 

6. § 

 

 

 Hatályon kívül helyezve 

 

7.§
8
 

 

Hatályon kívül helyezve 

 

 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 

 

                                                 
3
 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2014. január 1. 

4
 Hatályon kívül helyezte a 13/2005. (X. 31. rendelet, hatályos 2006. 01. 01. 

5
 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2014. január 1. 

6
 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2014. január 1. 

7
 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2014. január 1. 

8
 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2014. január 1. 
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8.§ 

 

(1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, 

a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családból való kiemelésének 

megelőzése, valamint a kialakult veszélyezettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell 

járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek 

javításához. 

 

(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja, saját intézményei 

közreműködésével: 

a) gyermekjóléti szolgálat, 

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: 

-óvoda 

-iskolai napközis foglalkozás. 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

 

9.§ 

 

(1) A gyermekjóléti szolgálat a külön jogszabályban foglalt szervezési, szolgáltatási és 

gondozási feladatokat lát el. 

 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, vagy más törvényes 

képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a 

gyámhivatal, vagy bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése 

alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a 

családgondozónál lehet. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 

10.§ 

 

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátására a családban élő gyermekek 

életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg 

azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, 

egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat saját intézményei közreműködésével, 

az önkormányzat által fenntartott óvoda illetve az általános iskola napközi keretén belül 

biztosítja. 

 

(3) A gyermekek napközbeni ellátásáért – külön jogszabály alapján – személyi térítési díjat 

kell fizetni. A személyi térítési díj alapjául szolgáló intézményi térítési díjat valamint a 

személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének feltételeit a képviselő-testület külön 

rendeletben állapítja meg. 

 

Záró rendelkezés 

 

11.§ 
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(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/1998. (IV. 15.) Ktr. számú rendelet hatályát 

veszti. 

 

 

 (:Dózsa Péter:)     (:Filus Jánosné:) 

   polgármester            jegyző 


