
Szomor Község Önkormányzata 

10/2005.(IX.22.) önkormányzati rendelete 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról. 

(egységes szerkezetben) 

 

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdésében, a 29. § (2) 

bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) 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 célja, ellátási formák 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a Gyvt. Által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási 

formák alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert és 

eljárásokat szabályozza. 

 

2. §1. 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

3. §.1. 

 

Tankönyvtámogatás 

 

4. §.1. 

 

Természetben nyújtott ellátások 

 

5. §. 1. 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 

 
6. §. 1. 

 

7. §. 1. 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

8. § 

 

Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgálat, 

b) gyermekek napközbeni ellátása 

c) gyermekek átmeneti gondozása. 



Gyermekjóléti szolgálat 

 

9. § 2. 
 

(1) A gyermekjóléti szolgálatot az önkormányzat társulás útján biztosítja.  

(2) A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. A kérelmet előterjeszteni, illetve a  

     jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet. 

 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 
10. § 2 

 

Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Szomori Napközi otthonos Óvodában 

biztosítja. Az ellátásba való felvételt az intézmény vezetőjénél kell kezdeményezni. Az ellátás 

részét képező étkezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértékét külön rendelet 

szabályozza.” 

 

Gyermekek átmeneti gondozása 

 

11. § 2 

 

Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását társulás útján biztosítja. Az ellátás  

igénybevétele iránti kérelmet a családgondozóhoz kell benyújtani. 

 

 

Térítési díj 

 
12. §. 1. 

 

Záró rendelkezések 

 

13. § 

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit – amennyiben az a 

kérelmező számára előnyösebb – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) A rendelet kihirdetéséről – az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően – a jegyző 

gondoskodik. 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi 

szabályozásáról szóló 7/2004. (IV.26.) és az ezt módosító 22/2004. (X.28.) számú 

rendelet.  

 

Nagy György       Sámson Istvánné 

polgármester            jegyzőt hely. főelőadó 

 

 

1. Hatályon kívül helyezte a 20/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet. 

Hatályos 2014. január 1-től. 

2. Módosította a 20/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. november 22-

től. 



 


