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L2 
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő TESTÜLETÉNEK 

19/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelete  
 

a gyermekek védelméről  

 
 

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény 29.§.(2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
I. Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
(1)A rendelet hatálya kiterjed Ibrány Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakással 
rendelkező magyar, továbbá az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal 
rendelkező bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által 
menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre, valamint szüleire.  
 
(2)Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásoknál, ahol a jövedelem 
megállapítása szükséges, a kérelmezők jövedelmének vizsgálata során Ibrány Város 
Önkormányzata Képviselő Testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
hatályos rendeletben foglaltak az irányadóak.  
 
(3) A rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását a jogosulton kívül nevelési-
oktatási intézmény, gyámhatóság, családsegítő szolgálat, a gyermekek érdekeinek védelmét 
ellátó társadalmi szervezet, illetve természetes személy kezdeményezheti. 
 
 (4)Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás 
visszafizetésére, illetve természetbeni ellátás esetén a pénz egyenérték megfizetésére. 
 
(5)A rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyek elektronikus úton nem 
intézhetők. 

 
II. Pénzbeli ellátások 

 
2.§. 

 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
(1) Ha a gyermeket gondozó család időszakosan önhibáján kívül létfenntartási gondokkal küzd, 
vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került a nyugdíjminimum 
másfélszeresének összegéig terjedő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető. 
 
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás indokolt esetben természetbeni ellátás formájában 

is nyújtható /pl. tandíj, útiköltség stb. átvállalása/ 
 
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításával kapcsolatos hatósági jogkört a 
Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja. 
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3. §  

 
Óvodáztatási támogatás 

 
(1) A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 

(továbbiakban Gyvt.) 20/C §-a szerinti óvodáztatási támogatást első alkalommal az 
önkormányzat kizárólag természetbeni támogatásként biztosítja. 

(2) A megállapított természetbeni támogatást a gyermek óvodába járásának segítésére,( 
utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag, rajz felszerelés, takaró, 
párna, stb. vásárlására) lehet felhasználni.   

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, a gyermek számára szükséges ruházati, felszerelési 
cikkek beszerzését az óvoda-pedagógussal és a szülővel történő előzetes egyeztetést 
követően  a családsegítő szolgálat családgondozója  biztosítja.  

 
 

III. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 
 

4. §  
 

 (1)       Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást Az Ibrány-és Térsége Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, az Ibrány Város és Térsége 
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat elnevezésű intézmény keretén belül 
biztosítja. 

 
(2) A gyermekek napközbeni ellátása a településen  

 
a) a bölcsődés korúak esetében ellátási szerződéssel a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 

személy által fenntartott Eperkert Bölcsőde keretében,  
       b) az önkormányzat által fenntartott Ibrány Városi Óvoda intézményben, 

c) közoktatási megállapodás keretében a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában lévő 
Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodájában, 

d) az állam által fenntartott általános iskolai napközis foglalkozás és  
e) 0-5 éves korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, ellátása az  
    önkormányzat által fenntartott Varázssziget Gyermekház keretében  
    biztosított.  

 
(3 ) A napközi otthonos óvodába, az általános iskolai napközis foglalkozásra, bölcsődébe történő 
felvételről az adott intézmény vezetője dönt, a gyermekjóléti szolgáltatást az igénylő az (1) 
bekezdésben meghatározott intézmény vezetőjénél kezdeményezheti. 
 
(4) A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat ellátási szerződés alapján a  Nyírségi 
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ  
keretében a Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthonában (4400 Nyíregyháza, Kollégium u. 54.) 
biztosítja.  
 
(5) Az igénylő a gyermekek átmeneti elhelyezését a (4) bekezdésben meghatározott intézmény 
vezetőjénél kérelmezheti. 
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IV.Térítési díjak 
 

5. § 
 
 

(1) Gyermekétkeztetés térítési díja (ÁFA nélkül) az ibrányi székhelyű nevelési-
közoktatási/gyermekintézményekben, ahol az étkeztetés az önkormányzat konyhája által 
biztosított: 

a) Általános Iskola  

a.a) Napközi Otthon                              370.-Ft/nap 

a.b) Menza                                            264.-Ft/ebéd 

b) Középiskola menza                                264.-Ft/ebéd  

c) Arany János Kollégium 

   ca) tízórai, ebéd, uzsonna:                      370.-Ft/nap 

   cb) reggeli, vacsora:                                282.-Ft/nap 

d.) Napközi Otthonos Óvoda        313.-Ft/nap 

                     e)  Bölcsőde                                                221.-Ft/nap 
 
 
(2) A gyermekek átmeneti gondozása intézményi térítési díjának alapja az egy ellátottra jutó 
önköltség napi összege, amit a  rendelet 1.  melléklete tartalmaz. Az ellátásért fizetendő személyi 
térítési díj nem haladhatja meg több gyermek esetén a megfizetésére köteles személy havi 
jövedelmének  50 %-át.  
 

6. § 
 

Záró rendelkezés 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a 8/2009 (IV.03.) 
a 31/2009 (2010.01.01.) és a 6/2010 (III.5) KT. számú rendeletek hatályukat vesztik. 
 
 
 
Ibrány, 2013.szeptember 16. 
 
 
 
    Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  

polgármester    jegyző 
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1.  melléklet a 19/2013 (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

 
A  Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona ellátásáért fizetendő térítési díj mértéke : 
 
 
- intézményi térítési díj mértéke:  
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében működő Nyíregyházi Gyermekek 
Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díj: 1.450 Ft/fő/nap, 43.500 Ft/fő/hó 
 
- intézményi térítési díj mértéke igénybe vevőnként: 
 
 
Gyermekek száma: Egy főre jutó havi rendszeres jövedelem %-

a(gyermekenként) 
1 25 
2 20 
3 vagy több 15 
 
 
 
 


