VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2013.( XII.6.) önkormányzati rendelete
helyi gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokról
Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében,
valamint a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében a következő rendeletet alkotja:
Eljárási rendelkezések
1.§
(1) E rendeletben szabályozott gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmet a Vaskúti Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szociális ügyintézőjénél terjesztheti elő a
szülő, vagy más törvényes képviselő (továbbiakban: kérelmező) az egyes ellátási formákra a
hivatal által rendszeresített nyomtatványon.
(2) A kérelmező vagyoni -, szociális -, életkörülményeinek tisztázása érdekében helyszíni
szemle tartható és környezet-tanulmány készíthető.
(3) A képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott ellátásokkal kapcsolatos
hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
Gyermekvédelmi ellátások
2. §
Az Önkormányzat a Gyvt. 15.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon túlmenően az
alábbi gyermekvédelmi ellátásokat nyújthatja:
a) újszülött támogatás,
b) beiskolázási támogatás.
Újszülött támogatás
3.§
(1)1 Az újszülött születését követően kérelem alapján, támogatásra jogosult az a szülő, aki az
újszülött születését megelőzően legalább 12 hónappal vaskúti lakóhellyel rendelkezett, és
ebben az időszakban életvitelszerűen Vaskút községben élt, minden élve született
gyermek után.
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(2) Az újszülött támogatása iránti kérelem a születéstől számított 45 napon belül nyújtható
be. A kérelemhez csatolni kell az újszülött születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a
kérelmező szülő és az újszülött lakcímkártyájának másolatát. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
(3) A támogatás összege újszülöttenként 20.000,- Ft, amelyet az önkormányzat pénzbeli,
vagy természetbeni ellátás formájában nyújtja. A természetbeni ellátás különösen: helyi
vásárlási utalvány.
(4) A helyi vásárlási utalvány felhasználása célhoz kötötten, kizárólag az újszülött
szükségleteinek kielégítését szolgálhatja.
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(5) Az e célra fordítható keretösszeget az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete
tartalmazza.
Beiskolázási támogatás
4. §
(1)3 Naptári évenként egy alkalommal – függetlenül attól, hogy Vaskúton vagy más
településen jár-e iskolába – beiskolázási támogatásban részesíthető az a vaskúti állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Vaskút községben élő
szülő, akinek gyermeke alapfokú nappali iskola, vagy az első középfokú iskolai
végzettség megszerzését biztosító középfokú oktatási intézmény tanulója, továbbá a
gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, és családjában az
egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%- át,
gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 250 %-át nem haladja meg.
(2) A beiskolázási támogatás összege tanulónként 10.000,- Ft. A beiskolázási támogatás
pénzbeli vagy Erzsébet-utalvány formában is nyújtható.
(3)4 Kérelmet tárgyév szeptember 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani, melyhez
csatolni kell 16. életévét betöltött gyermek esetében a gyermek iskolalátogatási
igazolását, valamint a családra vonatkozó jövedelmi adatokat és az iskolakezdéshez
köthető már kiegyenlített számlákat. Az e bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.
(4) Az e célra fordítható keretösszeget az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete
tartalmazza.
Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
5. §
(1) A Gyvt.-ben, illetve e helyi rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy annak
megsértésével benyújtott kérelmet el kell utasítani, a kapott támogatást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a kapott támogatás visszafizetésére.
(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésének elrendelése esetén a képviselőtestület az ügyfél kérelmére részletfizetési kedvezményt állapíthat meg, melynek
időtartama maximum 6 (hat) hónapig terjedhet.
Záró rendelkezések
6.§
(1) A rendelet a 2014. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően
benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 20/2012. (X.30.) önkormányzati rendelet.
Vaskút, 2013. december 5.
Alszegi Zoltán
polgármester

dr. Bozsolik Róbert
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2013. december 6. napján került kihirdetésre.
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