Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról
szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Baj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7)
bekezdésben, 58/B. § (2) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a),
d), g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló
3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a hatáskörébe utalt települési támogatással, valamint a
gyermekétkeztetés térítési díjával kapcsolatos hatásköreit a Szociális és Egészségügyi
Bizottságra ruházza át.”
(2) A R. 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A támogatás összege a szülő jövedelmi viszonyától függetlenül 50.000,- Ft gyermekenként.”
2.§ A R. a következő 18/C.§-al egészül ki:
„18/C.§ (1) Az önkormányzat az ingyenes gyermekétkeztetésre nem jogosult baji lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező és a Baji Német Nemzetiségi Óvodába és Bölcsődébe
járó, vagy a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába tanuló gyermekek
intézményi térítési díjának 30%-át kedvezményként biztosítja.
(2) Az önkormányzat azon az ingyenes gyermekétkeztetésre nem jogosult baji lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező és a Baji Német Nemzetiségi Óvodába és Bölcsődébe
járó, vagy a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába tanuló gyermekek
intézményi térítési díjának 50%-át kedvezményként biztosítja, ahol a gyermeket nevelő
családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 170 %-át, gyermekét egyedül nevelő személy esetén annak 270 %-át.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezményre való jogosultság kezdő napja a kérelem
benyújtását követő hónap első napja. A kedvezményre való jogosultság 2016. december 31.
napjáig kerül megállapításra.
(4) Az 50%-os intézményi térítési díj kedvezmény iránti kérelem e rendelet 9. melléklete
szerinti formanyomtatványon igényelhető.
(5) Az étkezés térítési díjról szóló számlán a kedvezmény mértékét fel kell tüntetni.

(6) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kedvezmény nem illeti meg azon gyermeket, aki a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§ (1)
bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott ingyenes gyermekétkeztetésben részesül.”
(7) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére ingyenesen
biztosítja a déli meleg főétkezést az óvoda éttermében helyben fogyasztással az őszi, téli,
tavaszi, nyári szünet, továbbá a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva
tartásának időtartamára eső valamennyi munkanapon.
(8) A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelem e rendelet 10. melléklete szerinti
formanyomtatványon igényelhető.
3.§ A R. 9. melléklete jelen rendelet 1. melléklete, a R. 10. melléklete jelen rendelet 2.
melléklete.
4.§ Ez a rendelet 2016. február 01-jén lép hatályba.

Csicsainé Rischl Anna
jegyző

Schunder Tibor
polgármester

Kihirdetve:
2016. január 26. .
Csicsainé Rischl Anna
jegyző

1. melléklet a 4/2016. (I.26.) önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
önkormányzati 50%-os mértékű gyermekétkeztetési díjkedvezmény megállapítás iránt
Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére Baj Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi
szabályozásáról szóló 3/2015. (II.24.) rendelete alapján önkormányzati 50%-os mértékű
gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre való jogosultságot megállapítani
szíveskedjenek.
Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:
___________________________________________________
Születési neve:
___________________________________________________
Anyja neve:
___________________________________________________
Születés helye, ideje:
___________________________________________________
Lakóhely: _ _ _ _ irányítószám ___________________________
település _____________________ utca/út/tér __________ hsz/hrsz. _______
épület/lépcsőház ______ emelet _____ ajtó
Tart.hely: _
_
_
_ irányítószám
__________________________
település _____________________
utca/út/tér
__________
hsz/hrsz.
_______
épület/lépcsőház ______ emelet _____ ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): _ _ _ _ _ _ _ _ _
Állampolgársága: ______________________________
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett,
oltalmazott vagy menekült jogállású.)
Telefonszám (nem kötelező megadni): __________________________________
E-mail cím (nem kötelező megadni): __________________________________
2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: ______ fő.
3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező), az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók
(gondozó család) adatai:
Kijelentem, hogy gyermekemet, gyermekeimet egyedülállóként gondozom:
□
Neve és születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Állampolgársága

TAJ

1. Házastársa, élettársa
3. Gyermekei

Megjegyzés:
A táblázatban gyermekként a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos gyermeket kell feltüntetni.

Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz

A
kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban
élő
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb
rokon
jövedelme

Összesen

2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai
(például rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti
ellátás, szolgálati járandóság,
balettművészeti életjáradék, átmeneti
bányászjáradék, időskorúak
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások emeléséről szóló
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások [különösen:
gyermekgondozási díj (GYED),
gyermekgondozást segítő ellátás
(GYES), gyermeknevelési támogatás
(GYET), családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás]
5. Önkormányzat, járási hivatal és az
állami foglalkoztatási szerv által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem,
kis összegű kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj
összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):
__________________________ Ft/hó.
Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás
(GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési
támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.

A gyermek(ek) további adatai:
A gyermek neve

A gyermek lakcíme

A gyermek nevelési, oktatási intézménye

Egyéb nyilatkozatok:
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha
bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése
alapján a hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kijelentem, hogy az önkormányzati 50%-os mértékű gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni
fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással
törölni!)
B a j, 201 ________________
____________________________________________
szülő / törvényes képviselő aláírása

2. melléklet a 4/2016. (I.26.) önkormányzati rendelethez
10. számú melléklet a 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
szünidei ingyenes gyermekétkeztetés biztosítása iránt
Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim
gyermekétkeztetést biztosítani szíveskedjenek.

részére

a

szünidei

ingyenes

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:
___________________________________________________
Születési neve:
___________________________________________________
Anyja neve:
___________________________________________________
Születés helye, ideje:
___________________________________________________
Lakóhely: _ _ _ _ irányítószám ___________________________
település _____________________ utca/út/tér __________ hsz/hrsz. _______
épület/lépcsőház ______ emelet _____ ajtó
Tart.hely: _
_
_
_ irányítószám
__________________________
település _____________________
utca/út/tér
__________
hsz/hrsz.
_______
épület/lépcsőház ______ emelet _____ ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefonszám (nem kötelező megadni): __________________________________
E-mail cím (nem kötelező megadni): __________________________________
2. Gyermek(ek) adatai:

Neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

A gyermek bölcsődei
ellátását, óvodai
nevelését, iskolai
oktatását biztosító
intézmény neve

Kérjük, itt jelölje, ha gyermeke:
- hátrányos helyzetű (HH),
- rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult és
halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH),
- rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre jogosult (RGYK)

B a j, 201 ________________
____________________________________________
szülő / törvényes képviselő aláírása
Tájékoztató a szünidei ingyenes gyermekétkeztetés biztosításáról

A)
Baj Község Önkormányzata a Gyvt. alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő,
törvényes képviselő kérelmére ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést (ebédet) azon
gyermek számára, aki:
-

hátrányos helyzetű,

-

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű.

A szünidei ingyenes gyermekétkeztetést az önkormányzat azon hátrányos helyzetű,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek részére, aki bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesül, a bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon
biztosítja.
A szünidei ingyenes gyermekétkeztetést az önkormányzat azon hátrányos helyzetű,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek részére, aki az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt,
vagy az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, a nyári
szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben az adott szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon biztosítja.

B)
Baj Község Önkormányzata a 3/2015. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet alapján a
szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére ingyenesen
biztosítja a déli meleg főétkezést (ebédet) azon gyermek számára, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A szünidei ingyenes gyermekétkeztetést az önkormányzat azon rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek részére, aki
-

bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesül, a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon
biztosítja,

-

aki az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, vagy az
1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, a nyári
szünetben a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és
tavaszi szünetben az adott szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
biztosítja.

