BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3 /2010. (III. 1.) RENDELETE
A GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 3 /2006. (II. 27.) RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Babót Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 3 /2006. (II. 27.)
rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:
1. §
A R. a következő, 3/A § számú rendelkezéssel egészül ki:
„Óvodakezdési támogatás
(a Gyvt. 18. § (2) bekezdéséhez)
3/A. §
(1) Az önkormányzat a nevelési év megkezdésének megkönnyítése érdekében település közigazgatási
területén lakóhellyel rendelkező óvodás gyermekek részére óvodakezdési támogatást biztosíthat.
(2) A támogatás azon családokat illeti meg, melyekben az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj összegének tízszeresét.
(3) A támogatás mértékét a képviselő- testület éves költségvetésének függvényében tárgyév augusztus
31-ig határozza meg.”
2. §
A R. 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
”a) A képviselő- testület dönt: a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról (kivéve 2. § (3) bekezdés),
óvodakezdési támogatásról, iskolakezdési támogatásról, a személyes gondoskodás körébe tartozó
ellátás után fizetendő személyi térítési díjról a Gyvt. 147. § (4) bekezdés szerinti esetben;”
3. §
A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
(1)

Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet a
Polgármesteri Hivatalnál lehet előterjeszteni az egyes ellátási formákra rendszeresített nyomtatványon.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, valamint az iskolakezdési támogatásra való jogosultság
elbírálásához csatolni kell
a) a polgármesteri hivatal által a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban Gyer.) 65. § (1) bekezdés a)
pontjának figyelembe vételével elkészített kérelmet és nyilatkozatot,
b) a megfelelő igazolásokat,
c) ha a támogatást igénylő gyermeke a 16. életévét betöltötte- a Gyer. 65. § e) pontja szerinti
mellékletet,
d) óvodakezdési támogatás esetén annak az óvodának az erről szóló igazolását, amellyel a
gyermek a kérelem benyújtásának időpontjában jogviszonyban áll.

(3) A családban 1 főre jutó jövedelem számításánál irányadó időszak
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap,
b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 év.
(4) A benyújtott kérelmek valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével
vizsgálható.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az iskolakezdési valamint óvodakezdési támogatás
kifizetésének időpontjáról és módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni.”
Záró rendelkezések
4. §
A rendelet 2010. március 15-én lép hatályba.
Babót, 2010. február 26.
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