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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

23/2009. (XI. 27.) Ökt rendelete

a gyermekek védelmér l és a gyermekjóléti alapellátásokról

a gyermekek védelmér l és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. §-a (1) bekezdés b)
pontjában, (2) bekezdésében, a 21. §-a,  29. §-a (1)-(2) bekezdés, 131. §-a (1) bekezdése és 162. §-a (5) bekezdésében adott felhatalmazás
alapján,  valamint  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (Szt.)  4.  §-a  továbbá  a
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  tv.  (Kt.)  66.  §-a  (5)  bekezdése,  valamint  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször
módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. §-a (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, azoknak az alapvet  szabályoknak a megállapítása, amelyek alapján a helyi önkormányzat e rendeletben
meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel a gyermekek vonatkozó jogszabályokba foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, a szül i kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megel zése és megszüntetése
érdekében,  a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal feln ttek társadalmi beilleszkedéséhez támogatást nyújtson.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya   Csanytelek község bel- és külterületét magában foglaló közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
rendelkez ,  a községben tartózkodó magyar és a Gyvt.  4.  §-ában rögzítettek szerinti  más állam polgáraira (gyermekre, fiatal
feln ttre és szüleire) terjed ki.

II. FEJEZET

ÉRTELMEZ  RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet alkalmazásában:
a)  gyermek, fiatalkorú, fiatal feln tt, a gyermek közeli hozzátartozói, a gyermek tartására köteles személy, gyermekjóléti és

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, gyermeki jogok, ellátás, természetbeni ellátás, gyermekvédelmi gondoskodás,
veszélyeztetettség, várandós anya szociális válsághelyzete, jövedelem, fenntartó, személyazonosító adat, tartós betegség
alatt a Gyvt. 5. §-ában foglaltakat,

b) ítél  képessége birtokában lév  gyermek, törvényes képvisel , háztartás, keres  tevékenység, környezettanulmány,
szokásos tartózkodási hely alatt a Gyer. 2. §-ában foglaltakat,

c) család, egyedül él , rendszeres pénzellátás, egyedülálló, vagyon fogalmak alatt az Szt. 4. §-ában foglaltakat,
 kell érteni,
d) tanuló: az a gyermek, aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. §-a (3) bekezdésében írtak szerint a választott

intézménnyel tanulói jogviszonyban áll,
e) fogyatékos: az a gyermek, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl ségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.

tv 4. §-a a) pontja szerint fogyatékosnak min sül,
f) sajátos helyzet  a gyermek, tanuló, ha:

fa)  tartósan beteg,
fb)  testvére fogyatékos, illetve tartósan beteg,
fc)  a gyermek, a tanuló testvére, tanulói jogviszonyban áll a választott tagintézménnyel, vagy
fd) a gyermek, a tanuló szül jének, gondvisel jének munkahelye területi elhelyezkedése megegyezik a választott

tagintézményével.
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III. FEJEZET

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

4. §
(1) Az önkormányzat feladata:

a)   a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és m ködtetése,
b) a területén él  gyermekek védelmének megszervezése és a gyermekjóléti alapellátás biztosítása.

(2) Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja az arra rászorulók és jogosultak számára:
a) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás folyósítását pénzbeli/természetbeni ellátásként (továbbiakban: ellátás),
b) gyermekjóléti szolgálat szolgáltató általi m ködtetését, (személyes gondoskodás keretében)
c) a gyermekek napközbeni ellátását.

(3) Az e rendeletben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító önkormányzati feladat- és hatásköröket a helyi
önkormányzat képvisel -testülete (továbbiakban: testület) a település  polgármesterére (továbbiakban: eljáró szerv)
ruházza át.

Gyermekvédelmet és gyermekjóléti alapellátást
biztosító feladatok megnevezése:

Hatáskör gyakorlójának megnevezése:
(eljáró szerv)

a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(pénzbeli/természetbeni)

    Polgármester (átruházott  hatáskörben)

b) gyermekintézmények étkezési térítési díjának
átvállalása

    Polgármester (átruházott hatáskörben)

c) gyermekjóléti szolgálat     Gyermekjóléti szolgáltató
d) gyermekek napközbeni ellátása     Óvoda/általános iskola tagintézmények vezet i

(4) A gyermekvédelmi ügyekben eljáró szerv felé a gyermekek családban történ  nevelkedésének el segítése, a
veszélyeztetettség megel zése és megszüntetése érdekében jelzéssel élnek a szociális intézménybe integrálva m köd
gyermekjóléti szolgáltató és családsegít  szolgáltató feladatokat ellátók számára:

a)   a területi véd i szolgálat véd i,
b) a háziorvosok, a házi gyermekorvos,
c) a nevelési-, oktatási tagintézmények vezet i,
d) a rend rség helyi parancsnoka,
e) helyi civil szervezetek vezet i.

IV. FEJEZET

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

Az eljárás megindítása

5. §

(1) A személyes gondoskodás igénybevételére irányuló eljárás kérelemre indul.
  A kérelem a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott oktatási- nevelési tagintézmény

a)   Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda –tagintézmény-
(Csanytelek, Kossuth u. 12. sz.),

b) Csongrádi Kistérség Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola –tagintézmény- (Csanytelek,
Szent László u. 4/a.)

       vezet jéhez nyújtható be.
(2) A gyermekvédelmi intézkedés megtételére irányuló eljárás indulhat

a)   kérelemre, amelyhez szükséges, e rendelet függelékét képez  formanyomtatvány és az abban kért iratok
Polgármesteri Hivatal (Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.) ügyfélszolgálatánál személyesen, vagy az önkormányzat
honlapjáról  letöltött formanyomtatvány benyújtásával, a Ket. szabályai szerint,

b) hivatalból, az eljáró szerv és e rendelet 4. §-a (4) bekezdésében rögzített személyek és szervek vezet i jelzése
alapján.

(3) Az eljárást a rászoruló kérelmez n kívül (tudomásával/hozzájárulásával) az a személy is kezdeményezheti, aki az ellátásra
rászorulóról hitelt érdeml  módon tudomással bír.
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Az eljáró szerv jogai és kötelezettségei

A környezettanulmány készítés szabályai

6. §

(1) Abban az esetben, ha az eljáró szerv számára rendelkezésre álló iratok kiegészítésre szorulnak és a kérelmez  szociális
helyzete, körülménye (az érdemi döntéshozatal érdekében) a tényállás tisztázása helyismeret hiányában, a helyszíni szemle
során  pontosítható,  akkor  az  eljáró  szervnek  környezettanulmányt  kell  készítenie  a  Ket.  56.  §-a  és  az  57.  §-ban  foglalt
szabályok szerint.

(2) Ha  a  kérelmez  az  eljáró  szervnél  egy-id ben  több  ellátásra  is  jogosulttá  válik,  vagy  vált,  akkor  elegend  egy  ízben
felvenni a környezettanulmányt.

(3) A környezettanulmány annak felvételét l számított 6 hónapig érvényesíthet . Az adatvédelmi törvényben foglaltak
betartásával a környezettanulmány (helyzetértékelés) felvételére az eljáró szerv felkérheti eljárása szakszer sége biztosítása
okán

a)   a gyermekjóléti szolgáltatót,
b) a területi véd ket,
c) a családsegít  szolgáltatót.

Eljárási határid k

7. §

(1) A kérelem benyújtásától, ill. az eljáró szerv hivatalos tudomásszerzését l számítva azonnal, de legkés bb 3 munkanapon belül
hatósági intézkedés szükséges, ha a kérelmez  létfenntartását veszélyeztet  élethelyzetbe került (pl. megromlott egészségi
állapot, téli tüzel , vagy évszaknak megfelel  ruházat hiánya, katasztrófa helyzet okozta állapot következményei,
gyógyszer kiváltásához szükséges készpénz hiánya) esetén: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás más, e rendelet által
biztosított jogosító feltételek alapján adható pénzbeli, vagy természetben nyújtott ellátás esetén 5 munkanapon belül kell
hatósági intézkedést tenni.

(2) Az eljárás megindításától számított, az eljárási határid höz igazított id  alatt kell a környezettanulmányt elkészíteni.

Az eljáró szerv intézkedései

8. §

(1) Az  eljáró  szerv  az  ellátás  iránti  kérelemr l  hozott  érdemi  döntésér l  köteles  a  jogosult  által  meghatározott
kapcsolattartásnak megfelel en, Ket. alapján:

a)   a kérelmez t (jogosultat),
b) az eljárásban további érintett személyeket, szerveket,
c) a hivatal adó- és pénzügyi iroda vezet jét
értesíteni, az eljárási határid nek, módnak megfelelve.

(2) E rendelet szerinti pénzbeli ellátás kifizetése a joger s határozatban foglaltak alapján történhet:
a)   postai küldeményként,
b) a hivatal meghatalmazott kézbesít je közrem ködésével, a jogosult által bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyére,
c) banki átutalással (a jogosult folyószámlájára),
d) a hivatal házi pénztárában (pénztári napokon):

da)   a jogosult, vagy
db)   a jogosult által írásban (vonatkozó formanyomtatványon)  meghatalmazott személy

részére.

A kérelmez  jogai és kötelezettségei az eljárásban

9. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó személyeknek joga van a Gyvt. és azon alapuló e rendeletben rögzített ellátások
igénybevételére a jogosító feltételek fennállása alatt.

(2) Az ellátásra való jogosultság elbírálásához, valamint felülvizsgálatához a kérelmez  köteles (ill. jogosult):
a)   saját és családja jövedelmi, vagyoni helyzetér l, saját, vagy gyermeke egészségi állapotáról, munkavégzésér l,

tanulói, hallgatói jogviszonyról nyilatkozni, e rendelet szerinti formanyomtatványon szerepl  adatokat:
aa)  a rendszeresen mérhet  jövedelmekr l,
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ab)   egyéni,  vagy  társas  vállalkozásból  ered  vagyon/jövedelem esetén,  annak   összegét     adóbevallással   vagy
APEH igazolással  bizonyítani,

ac)  abban az esetben, ha a kérelmez  és családja jövedelme kizárólag alkalmi munkából származik, akkor annak
összegét a kérelmez nek (anyagi és büntet jogi felel ssége tudatában) saját nyilatkozattal igazolni,

b) az egy f re jutó jövedelem, továbbá a jövedelemellen rzés céljából a saját és számításba vett személyek
jövedelmében bekövetkezett változásról, annak bekövetkezését l, ill. az eljáró szerv megkeresését l számított 15
napon belül bejelentést tenni e rendelet függeléke szerinti adatváltozási lapon,

c) az eljáró szerv el zetes (írás- vagy szóbeli) értesítése alapján az ellátás megállapítása el tt/alatt az eljáró szerv
számára környezettanulmány felvétele lehet ségét biztosítani.

V. FEJEZET

ELLÁTÁSOK FORMÁI

Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások

11. §

(1) Az eljáró szerv által megállapítható pénzbeli ellátásként  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható a jogosult
gyermekek, fiatal feln ttek, illetve törvényes képvisel ik számára.

(2) Az (1) bekezdésben feltüntetett pénzbeli ellátás megállapítását kezdeményezhetik a kérelmez n kívül e rendelet 4. § (4)
bekezdésében feltüntetett  szervek és személyek, valamint hivatalból az eljáró szerv.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

12. §

(1) Az eljáró szerv annak a gyermeknek, akinek:
a) családja id szakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
b) létfenntartását veszélyeztet  rendkívüli élethelyzetbe került, (pl.: gyermek betegsége, szül tartási képessége

id szakos akadályoztatása, elemi kár, stb.)
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítélésénél els bbséget élvez az a gyermek, illetve családja, ahol a Gyvt. 21. §
(2) bekezdésében írtak fennállnak, továbbá

a) betegség, vagy
b) elemi kár, katasztrófa helyzet bekövetkezése,
c) vis maior helyzet okán,
d) kell  anyagi javak hiánya miatt

nehézségbe ütközik, ezért pénzbeli, vagy természetben nyújtható segítségre szorul.
(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a rászoruló gyermeknek, fiatal feln ttnek, ill. családnak nyújtható, ahol a

gyermeket nevel  családban az egy f re jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét és a gyermek családban való nevelkedése nem áll a gyermek érdekeivel ellentétben.

(4) Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a kérelmet benyújtónak, akinek vagyona az Szt. 4. §-a
(1) bekezdés b) pontjában rögzített vagyoni értéket meghaladja, ill. nem felel meg az ellátásra jogosító további
feltételeknek.

(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alábbi célokra nyújtható:
a) az óvodai ellátás igénybevételéhez szükséges felszerelések megvásárlásához,
b) gyermekintézmények étkezési térítésének díja (hátraléka) részbeni, egész összege kifizetéséhez,
c) utazási költségtérítés (közép- ill. fels oktatásban résztvev k számára),
d) költségtérítés, ill. képzési hozzájárulási kötelezettség részben/egészben való átvállalása az arra rászoruló közép- és

fels fokú oktatásban résztvev  tanulók, hallgatók számára,
e) egészségügyi szolgáltatásért fizetend  térítési díjak átvállalása (gyógyszer kiváltása),
f) téli, nyári, szi, tavaszi, legszükségesebb ruhanem k pótlásához,
g) a gyermeket, fiatal feln ttet érint  nagyobb összeg  egyéb kiadásokhoz,
h) tartós élelmiszer vásárlására,
i) téli tüzel  beszerzésére.

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként, alkalmanként legalább 2.000,-Ft.
(7) Az eljáró szerv a pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogszer  felhasználása felülvizsgálatát nem köti id höz,

de jogosulatlanul felvett támogatás esetén annak a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti visszatéríttetésér l
gondoskodni köteles.



6

Természetben nyújtott támogatások

13. §

(1) Az eljáró szerv döntése alapján (e rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt szervek vezet i, ill. személyek javaslatát
figyelembe véve, indokolt esetben, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható, különösen a
védelembe vett gyermekek számára, e rendelet 12. § (6) bekezdésben rögzített mértékig, ha a gyermeket, fiatal feln ttet
gondozó családban az egy f re jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege kétszeresét és a családban történ  nevelkedése nem áll a gyermek, fiatal feln tt érdekeivel ellentétben (feltéve,
hogy  az  egy  f re  jutó  vagyon  értéke  nem  haladja  meg  külön-külön  vagy  együttesen  az  Szt.  4.  §-a  b)  pontjában
meghatározott értéket).

(2) Természetbeni ellátásként nyújtható:
a) az óvodai beiratkozáskor a felszerelések,
b) általános- és középiskolás gyermekek számára el írt tankönyv- és tanszerek,
c) fels fokú tanulmányokat folytató fiatal feln ttek számára jegyzetek,
d) a gyermek és fiatal feln ttek számára a legszükségesebb téli, nyári, szi, tavaszi ruhanem k,
e) tartós élelmiszer,  téli tüzel .

(3) Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a kérelmez  nem felel meg e rendeletben foglalt jogosító
feltételeknek.

(4) Az eljáró szerv a természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogszer  felhasználását nem köti id höz, de
jogosulatlanul felvett támogatás esetén annak a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti visszatéríttetésér l gondoskodni
köteles.

(5) Az eljáró szerv kiemelt figyelmet köteles fordítani a védelembe vett gyermekek érdekeire, ha a rendszeres szociális
segélyben részesül  törvényes képvisel  nem tesz maradéktalanul eleget a gyermeke tartási kötelezettségének. Ebben az
esetben az eljáró szerv az önkormányzat szociális ellátásairól szóló, a rendszeres szociális segély természetben nyújtott
folyósítása feltételeként helyi rendeletében meghatározott kitételek maradéktalan betartatása érdekében, minden a feladat-
és hatáskörébe tartozó intézkedés megtételére köteles.

Gyermekjóléti alapellátások

14. §

Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltató által, a külön vonatkozó jogszabályban meghatározott képesítési
el írásoknak megfelel  személy foglalkoztatásával a Gyvt. 39. §-a és 40. §-ában rögzített gyermekjóléti szolgáltatói
feladatainak végrehajtását a Remény Szociális Alapszolgáltató központ szakmai programjában foglaltaknak megfelel en,
szociális alapszolgáltatásként, térítésmentesen biztosítja, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Tanácsával kötött
feladat- átadási megállapodás szerint.

VI. FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

Gyermekek napközbeni ellátása

15. §

(1) Azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevel i, gondozói a munkavégzésük, munkaer  piaci részvételt el segít
programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt a családban él  gyermekek napközbeni
ellátásáról nem tudnak gondoskodni, az önkormányzat által feladatátadási megállapodásban rögzített módon (Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása által alapított Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi
Otthonos Óvoda tagintézménye útján) gondoskodik, a szül  munkarendjéhez igazodóan:

a) a gyermekek napközbeni ellátásaként (a gyermekek életkorának megfelel ) nappali felügyeletér l,
b) a gyermekek gondozásáról, nevelésér l, foglalkoztatásáról, és
c) étkeztetésének megszervezésér l az önkormányzati tagintézményi

        (óvodában és általános iskolai napköziben).
(2) A gyermekek napközbeni ellátását els sorban olyan gyermekek számára kell biztosítani, akik a Gyvt. 41. §-a (2)

bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhet  (a gyermekek életkorának megfelel en) az önkormányzati

tagintézményi óvodában, iskolai napköziben.
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(4) A gyermekek napközbeni ellátására irányuló kérelmet az oktatási- nevelési tagintézmény vezet jéhez kell a vonatkozó
hatályos jogszabályban el írt id pontban benyújtani, mely id pont érintettek számára való nyilvánosságra hozásáról a
tagintézményvezet  - kell  id ben - gondoskodni köteles.

(5) Ha a gyermeket gondozó családban az egy f re jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, akkor az eljáró szerv a rászorulók számára természetben nyújtott támogatás formájában
nyári étkeztetés megszervezésével és annak lebonyolításával a vonatkozó hatályos jogszabályban foglaltak betartásával – a
családsegít  szolgáltató és gyermekjóléti szolgáltató bevonásával – gondoskodik.

Az ellátás megszüntetésének módja

16. §

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátás  megsz nik  a  Gyvt.  37/A.  §-ában  foglaltak  szerint,  a  jogosultsági  feltétek
megsz nésével.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

(1) E rendelet, annak melléklete és függelékei 2010. január 1-jén lépnek hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egy-id ben a gyermekek védelmér l és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 18/2007.(XI.

29.) ÖKT rendelet, annak melléklete és függelékei hatályát veszti.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Gyvt-ben, Szt-ben és annak végrehajtására kiadott

jogszabályban foglaltak az irányadók. Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezései az irányadók.

(4) E rendelet:
1.  melléklete: a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja összegének meghatározását,
1.  függeléke:   rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem (formanyomtatványát),
2.  függeléke:   adatváltozás bejelentése (formanyomtatványát),
3.  függeléke:  környezettanulmány (formanyomtatványát)

tartalmazza.
(5) A rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon érhet  el.

              Forgó Henrik             Kató Pálné
polgármester  jegyz

Záradék:
A rendelet kihirdetése: 2009. november 27.

            Kató Pálné
 jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
a gyermekek védelemr l és a gyermekjóléti  alapellátásokról szóló

23/2009. (XI. 27.) Ökt rendelete
1. melléklete

1) A Képvisel - testület
a) a Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda

(Csanytelek, Kossuth u. 12. sz. (továbbiakban óvoda),
b) a Csongrádi Kistérség Egyesített Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola (Csanytelek,

Szent László u. 4/a. sz. (továbbiakban iskola),
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjtételeit az alábbiakban állapítja meg:

a) az óvodai gyermekétkeztetés keretében nyújtott szolgáltatás díjtételei:

Szolgáltatás
megnevezése:

Étkezés díjtétele
Ft/adag

Tízórai 61
Ebéd 183
Uzsonna 61
Összesen: 305

b) az iskolai gyermekétkeztetés keretében nyújtott szolgáltatás díjtételei:

Szolgáltatás
megnevezése:

Étkezés díjtétele
Ft/adag

Tízórai 61
Ebéd 217
Uzsonna 61
Összesen: 339

2) Az a)-b) pontban rögzített díjtételek a mindenkor hatályos ÁFA összegét nem tartalmazzák.
3) A gyermekétkeztetést biztosító tagintézmény vezet je negyedévente írásos tájékoztatást ad az intézményi térítési díj

hátralékról az eljáró szerv képvisel je részére. A tagintézmény- vezet je a díjfizetésre kötelezett szociális, jövedelmi,
vagy vagyoni helyzetének mérlegelése után, méltányosságból, a díjfizetésre kötelezett kérelmére, a fennálló térítési díj
hátraléka összegét

a) elengedheti (a térítési díjhátralék teljes összege törlése iránti intézkedés)- kérelemre/hivatalból,
b) csökkentheti (a térítési díjhátralék teljes összegéb l törlés engedélyezése)- kérelemre/hivatalból egyaránt,
c) részletfizetést állapíthat meg (a térítési díjhátralék teljes összege havi egyenl /vagy változó összegben való

visszafizettetése, melynek id tartama a kérelem benyújtásától maximum 6 hónapig terjedhet),
d) fizetési halasztást engedélyezhet (ami a vonatkozó kérelem benyújtásától számított 1 évig terjedhet)
határozatával.

akként, hogy az általa elengedett, vagy csökkentett díjhátralék összegét a tagintézmény költségvetéséb l kiegyenlíti a
szolgáltatónak ezen döntése meghozatalával egy-id ben.

4) Méltányolni lehet, ha a díjfizetésre kötelezett, mint kérelmez  olyan élethelyzetbe kerül (pl.: betegség,
munkanélküliség, jelent s jövedelem-kiesés) hogy az intézményi térítési díj megfizetése a kötelezett és gyermeke
létfenntartását veszélyezteti.
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23/2009. (XI.  27.) Ökt rendelet 1. sz. függeléke
ÁTVÉTEL:____________SZIGNÓ:____________)

Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Szociális Irodája
6647 Csanytelek, Volentér  János tér 2. sz.

K É R E L E M

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Kérelmez  neve:______________________________________ Születéskori neve:______________________________

Születési hely, év, hó, nap: ____________________  ______ ___________________ __________________________

Anyja neve: _____________________________ TAJ száma:

Családi állapota: n tlen, hajadon, házas, elvált, özvegy.

Állampolgársága: magyar vagy    nem magyar állampolgár esetén állampolgársága: ____________________________

Bejelentett lakóhelye (személyi igazolvány szerint):

6647 Csanytelek, _________________________________u._____sz. tartózkodási jogcíme:___________________

Tartózkodási helye: _______________________________u._____ sz. tartózkodási jogcíme: __________________

Telefonszáma: _______________________

1. Amennyiben az ellátást nevelési oktatási intézmény, gyámhivatal, családvédelmi intézmény, gyermek érdekeinek védelmét
ellátó társadalmi szervezet kezdeményezi:
- a kezdeményez  intézmény neve: _____________________________________________________________
- a szerv képvisel jének neve: ________________________________________________________________
- a szerv székhelye: _______________________________________________________________________

2. A gyermek és fiatal feln tt, akire a szociális rászorultság alapján az ellátást igényli:
Név: Szül. hely, id : Anyja neve: Oktatási intézmény

Neve, címe:

A kérelem indokolása:

Csanytelek, 200... …………………..hó ……..nap

 ……….………………………………….
                    a kérelmez  aláírása
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MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Munkáltató megnevezése: Tárgy: _________________________________
________________________
________________________
jövedelmének igazolása

Igazoljuk tárgyban nevezett munkavállalónk utolsó 3 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat
Ebb l levonásokÉv,

hónap
Számfejtett
munkabér,

táppénz+egyéb
jövedelem

Nevelési
ellátás

(családi
pótlék
vagy

iskolázta-
tási

támogatás)

Személyi
jövedelem-

adó

Egészség-
biztosítási
és
nyugdíj-
járulék

Magán-
nyugdíj-
pénztári

díj

Munkavál-
lalói

 járulék

Tartásdíj

Össz:
A fenti adatok alapján az 1 hónapra jutó nettó átlagjövedelem: ____________________________,- Ft.
………………………., 200... ……. hó ……. nap

_________________________
          Munkáltató aláírása

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Munkáltató megnevezése: Tárgy: _________________________
________________________
________________________
 jövedelmének igazolása

Igazoljuk tárgyban nevezett munkavállalónk utolsó 3 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat
Ebb l levonásokÉv,

hónap
Számfejtett
munkabér,

táppénz+egyéb
jövedelem

Nevelési
ellátás
családi
pótlék,

Iskoláztatás
Támogatás
a

Személyi
jövedelem-

adó

Egészség-
biztosítási

és
nyugdíj-
járulék

Magán-
nyugdíj-
pénztári

díj

Munkavál-
lalói

járulék

Tartásdíj

Össz:
A fenti adatok alapján az 1 hónapra jutó nettó átlagjövedelem: ____________________________,- Ft.
………………………, 200... ……. hó ……. nap

_________________________
          Munkáltató aláírása

NYILATKOZAT

Alulírott _____________________________ (név) __________________________________________(lakcím) szám
alatti lakos anyagi és büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom, hogy stermel i igazolvánnyal  rendelkezem, nem
rendelkezem,

 - stermelésb l:    ………………Ft/hó
 - föld bérbeadásából:……………..Ft/hó
 - értékpapírból:   ………………..Ft/hó
 - alkalmi munkából  …………….Ft/hó
 - gyermektartásdíjból   ……………..Ft/hó
 összesen:        …………………. Ft/hó jövedelmen származott az elmúlt 1 évben.

Csanytelek, 200... ……. hó ……. nap _________________________
aláírás
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J Ö V E D E L E M Y I L A T K O Z A T
1. Személyi adatok
A támogatást kér  neve és lakcíme, tartózkodási helye:…………………...…...…………………………...………
……………………………………………………………………………………...…………………………..……
A családban a nyilatkozat benyújtásának id pontjában a támogatást kér vel közös háztartásban él  közeli hozzátartozók
száma…………………………..………………………..
A nyilatkozat benyújtásának id pontjában a támogatást kér vel közös háztartásban él , az egy f re jutó jövedelem számítása
szempontjából figyelembe vehet  közeli hozzátartozók adatai:

Név Szül. hely, id Anyja neve Oktatási intézmény
neve, címe

-házastársa, élettársa
-egyéb rokon (akinek
 eltartásáról
gondoskodik)

-gyermekei *

*A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez , a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez  nappali
tagozaton, egyetemi, f iskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illet leg a testi,
érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.
2. Jövedelmi adatok:

A jövedelmek típusai
A

Kérelmez
jövedelme

Kérelmez
vel kö-

ös háztar-
tásban él
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmez vel
Közös háztartásban él
egyéb rokon jövedelme

Ösz-
sze-
sen:

1.   Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb
     jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2.   Társas és egyéni vállalkozásból származó jöved.
3.   Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséb l
     származó jövedelem
4.   Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíj-
      szer  ellátások
5.   A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsoló-
     dó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi
     pótlék, gyermektartás díj, árvaellátás)
6.   Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósí-
     tott rendsz. szociális és nevelési segély, jövedelem-
     pótló támogatások
7.   Föld bérbeadásából származó jövedelem
8.   Egyéb (kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból
     származó jövedelem, kis összeg  kifizetések)
9.   Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy el leg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék
13. A család összes nettó jövedelme 9-(10+11+12)
14. A család össz.nettó jövedelmét csökkent  ténye-
     z k (tartásdíj összege)

Egy f re jutó havi családi nettó jövedelem:…………………..Ft/hó
Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelmemre induló eljárásban a személyes adatok védelmér l és a közérdek  adatok nyilvánosságáról
szóló  1992.  évi  LXIII.  tv.  3.  §-a  alapján  adataimat  -  gyermekeim  adatait  -   kezeljék,  illetve  jogszabályban  rögzített  módon
felhasználják.
.……………………………….
Csanytelek, 200....év ………hó …………nap.                                   a  kérelmez  aláírása
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23/2009. (XI.  27.) Ökt rendelet 2. függeléke

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Bejelent  neve:…………………………………………………Leánykori néve:………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………............................
Születési helye:……………………………………………………Ideje:……………………………………………….
Lakcíme: CSANYTELEK,……………………………………………………………….ú………………………….sz.

………………………….……………

                                                                                                                                           Bejelent  aláírása

NÉVVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Régi családi és utónév:…………………………………………………………………………………………………
Új családi és utónév:…………………………………………………………………………………………………...
Adatváltozás id pontja:………………………………………………………………………………………………..

Csanytelek, 200…………………………………..

 ……………………….……………

                                                                                                                                            Bejelent  aláírása

LAKCÍMVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Régi lakó/tartózkodási hely címe:……………………………………………………………………………………..
Új lakó/tartózkodási hely címe:……………………………………………………………………………………….
Adatváltozás id pontja:……………………………………………………………………………………………….

Csanytelek, 200.. …………………………………

………………………….……………
                                                                                                                                            Bejelent  aláírása

KÖZÉP- ÉS FELS FOKÚ, NAPPALI TAGOZATÚ TANULÓI, HALLGATÓI  JOGVISZONY
MEGSZ NÉSE/KEZDETE VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE

(iskolalátogatási igazolást csatolni szíveskedjen!)

Régi iskola neve, címe:………………………………………………………………………………………………
Új iskola neve, címe:………………………………………………………………………………………………..
Adatváltozás id pontja:……………………………………………………………………………………………..

Csanytelek, 200.. ……………………………………
………………………….……………

                                                                                                                                            Bejelent  aláírása
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APA/TÖRVÉNYES KÉPVISEL  JÖVEDELMI VISZONYAIBAN TÖRTÉNT  VÁLTOZÁSOK
BEJELENTÉSE

(jövedelemigazolást csatolni szíveskedjen- nyugdíjszelvény, családi pótlék szelvény, GYES, GYED, GYET szelvények stb.)

Régi munkáltató neve, címe:………………………………………………………………………………………..
Új munkáltató neve, címe:…………………………………………………………………………………………..
Régi jövedelem összege:…………………………………………………………./hó (el  három havi átlag)
Új jövedelem összege:……….……………………………………………………/hó (el  három havi átlag)
Adatváltozás id pontja:………………………………………………………………………………..

Csanytelek, 200………………………………………

………………………….……………
                                                                                                                                           Bejelent    aláírása

ANYA/TÖRVÉNYES KÉPV. JÖVEDELMI VISZONYAIBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

Régi munkáltató neve, címe:………………………………………………………………………………………..
Új munkáltató neve, címe:…………………………………………………………………………………………..
Régi jövedelem összege:…………………………………………………………./hó (el  három havi átlag)
Új jövedelem összege:……….……………………………………………………/hó (el  három havi átlag)
Adatváltozás id pontja:……………………………………………………………………………………………..

Csanytelek, 200……………………………………

………………………….……………
                                                                                                                                              Bejelent  aláírása

HÁZTARTÁSBAN EGYÜTT ÉL  HOZZÁTARTOZÓ

Régi munkáltató neve, címe:………………………………………………………………………………………..
Új munkáltató neve, címe:…………………………………………………………………………………………..
Régi jövedelem összege:…………………………………………………………./hó (el  három havi átlag)
Új jövedelem összege: .…….……………………………………………………./hó (el  három havi átlag)
Adatváltozás id pontja:……………………………………………………………………………………………..

………………………….……………
                                                                                                                                              Bejelent  aláírása
Csanytelek, 200….    …………………….hó  ………. nap
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23/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet 3. függeléke
.................../200….

K Ö R N Y E Z E T T A N U L M Á N Y
GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

Kérelmez  neve: ………………………..……… Csanytelek,……..………………………………

………………………………………………………………..……………….ügyében.
1) Kérelmez  és a vele közös háztartásban él k adatai:

Kérelmez vel közös
háztartásban él k

Rokoni
kapcsolata

Születési    év
hónap, nap

Családi
állapota

Foglalkozása Havi jövedelem

2.Lakásban milyen min ségben lakik:  Tulajdonos, családtag, f bérl , albérl , társbérl , jogcím nélküli lakáshasználó stb.

3.Lakás komfortfokozata:  összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli nem lakás céljára szolgáló.

4.Helyiségek berendezése, felszerelése:
……………………………………………………………….………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….
5.A lakás alapterülete:  ………………… m2 (kb.), szobáinak száma:……………………………………….

6.A lakás állapota:…………………………………., értéke:…………………………………………………

7.Fenti ingatlanon túli mez gazdasági és egyéb ingatlan (bérlet is):
…………….……………………………………………………………………………………………………

8.Közgyógyellátásban részesül-e:  Igen nem

9. Együtt él  családtagjai tartanak-e üzemben gépjárm vet: Igen nem

………………………………………………………………………………………………………………….

10. Az utóbbi 1 évben milyen szociális/gyermekvédelmi támogatást kapott az Önkormányzattól?

……………………………………………..……………………………………………………………………

11.A család szociális helyzete, az ügy elbírálásához szükséges vagy felhasználható adatok tények és megállapítások.

………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Csanytelek, 200….év………hó………….nap.

……………………………………. ……………………………………….
              Kérelmez  aláírása         ügyintéz  aláírása
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Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Csanytelek, 200….év………hó………….nap.

  ….…………………………………….
Kérelmez  aláírása
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