Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (X.15.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről
Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a (2) bekezdésében biztosított rendeletalkotási jogkörében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1)
b) pontjában és a 18. § (2) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésében, és a
131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 94. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat
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.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. § (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott gyermekre, fiatal
felnőttre és szüleire.
Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazása során a Gyvt. értelmező rendelkezései az irányadók.
Eljárási szabályok
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítása kérelemre, illetve hivatalból indul.
Elektronikus úton kérelmet előterjeszteni nem lehet, mivel az elektronikus ügyintézés feltételei
nem adottak.
(2) A kérelmet az önkormányzati hivatalban kell előterjeszteni. A kérelmet írásban kell benyújtani az
e célra rendszeresített formanyomtatványon.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező alapvető személyazonosító adatait; állampolgárságát,
illetve bevándorolt, letelepedett vagy menekült státuszát; belföldi lakó- illetve tartózkodási helyét,
illetve azt a címet, amelyre a támogatás folyósítását kéri; általa kért támogatási forma
megnevezését, bankszámlaszámot.
(4) Ellenérdekű ügyfél hiányában a kérelemnek helyt adó első fokú határozat – amennyiben az ügy
jellege megengedi – indokolása és a kérelemnek helyt adó elsőfokú határozatban a jogorvoslatról
való tájékoztatás is mellőzhető.
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
5. §
A pénzbeli ellátások – határozat alapján történő – kifizetése a Geszterédi Közös Önkormányzati
Hivatal Biri Kirendeltsége szociális-, valamint pénzügyi ügyintézőjének feladata, akik további

feladatként az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezetnek; gondoskodnak az ellátásokkal
összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási feladatok végrehajtásáról.
A jogosulatlanul felvett támogatás megtérítése
6. §
Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet rendelkezéseinek megsértésével
nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig
kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték
megfizetésére, személyes gondoskodás nyújtása esetében az intézményi térítési díj összegének
megfizetésére.
A gyermekek védelmének rendszere
7. §
(1) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a vonatkozó jogszabályban
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
(2) Pénzbeli ellátások: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; valamint a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás.
(3) Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás;
gyermekek napközbeni ellátása; gyermekek átmeneti gondozása.
Életkezdési támogatás
8. §
(1) A képviselő-testület önkormányzati életkezdési támogatásban részesíti azt az újszülöttet, akinek
szülője, szülei vagy szülei közül az egyik legalább öt éve biri állandó lakóhellyel rendelkeznek.
(2) A támogatás összege egyszeri ötvenezer forint.
(3) A támogatás átutalásáról a polgármester gondoskodik.
(4) A támogatást az újszülött nevére szóló, a Magyar Államkincstár által vezetett Start-számlára kell
átutalni a születést követő féléven belül.
(5) A kérelmet írásban kell benyújtani, melyhez csatolni kell az újszülött anyakönyvi kivonatát.
Gyermekjóléti alapellátások
9. §
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást,
a gyermekek napközbeni ellátását, valamint a gyermekek átmeneti gondozását kell biztosítani.
Gyermekjóléti szolgáltatás
10. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat 2010. január 1-jétől a Nagykállói Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében látja el.
(2) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39. §-40. §-ai határozzák meg.
Gyermekek napközbeni ellátása
11. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni – a
Gyvt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével –, amennyiben a szülők a gyermek
napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.
(2) Az óvoda és az iskolai napközi igénybevétele a vonatkozó külön jogszabályok alapján történik.
Gyermekek átmeneti gondozása
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12. §
(1) A gyermekek átmeneti gondozásáról a Gyvt. 45-48. §-aiban foglaltaknak megfelelően kell
gondoskodni.
(2) A gyermekek átmeneti gondozása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által
fenntartott gyermekvédelmi intézményben biztosított a megkötött Ellátási Szerződés alapján.
(3) Az átmeneti elhelyezés és gondozási ellátás után az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet.
Térítési díj
13. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásért a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével térítési díjat kell fizetni.
(2) Nem kell térítési díjat fizetni a gyermekjóléti szolgálat igénybevétele esetén
(3) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása
személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más
törvényes képviselő köteles.
(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.
(5) Gyermekétkeztetés térítési díját a Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján kell megállapítani.
Záró rendelkezések
14. §
(1) E rendelet 2015. október 15. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet;
b) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet;
c) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet;
d) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet.

Kelt: Biri, 2015. május 20.
P.H.
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Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Biri, 2015. október 15.
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