31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete*
a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási
formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29.§, 35. §, 40. §, 147. §, 150. §, 157. § (5)
bekezdése alapján a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az
egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. Rendeletét
(továbbiakban: a Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §

A Rendelet 20. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
„(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészsége, családban történő
nevelésének elősegítése, melyet a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat valósít meg.
A Rendelet 20. § -a az alábbi f) ponttal egészül ki:
„f) átmeneti elhelyezés biztosítása.
2. §

A Rendelet 26. § helyébe az alábbi új rendelkezések lépnek:
„(1) A gyermek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról,
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban teljes körű ellátásáról) kell
gondoskodni.
(2) A gyermek átmeneti gondozását – szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes
képviselő- (a továbbiakban együtt szülő) kérelmére vagy beleegyezésével – ideiglenes
jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye,
életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek
nevelését a családban nem tudja megoldani. A fogyatékos gyermek számára a sajátos
szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani.
(3) A gyermek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 6
hónapig tart, ami indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható.
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(4) A gyermek átmeneti gondozása keretében speciális ellátást és éjszakai bentlakást kell
biztosítani az olyan gyermek számára, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott, így ellátás és
felügyelet nélkül maradt.
(5) Az önkormányzat a gyermek átmeneti gondozását a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat
telephelyeként működő Józsefvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona (a továbbiakban:
Gyermekek Átmeneti Otthona) útján látja el.
3. §

A Rendelet az alábbi új §-al egészül ki:
26/A. §
Gyermekek Átmeneti Otthona
(1) A Gyermekek Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos
intézmény, mely alapellátás keretében a gyermekek számára alaptevékenységként átmeneti
gondozást biztosít.
(2) A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki
átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy más ellátás hiányában ezek nélkül
maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
(3) A Gyermekek Átmeneti Otthona segítséget nyújt – a Gyermekjóléti Szolgálattal
együttműködve – a gyermek családjába történő visszatéréshez.
4. §

A Rendelet az alábbi új §-al egészül ki:
26/B. §
Eljárási szabályok
A személyes gondoskodás igénybevétele – ha a Gyvt. másként nem rendelkezik – önkéntes,
az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére, vagy beleegyezésével történik.
5. §

A Rendelet az alábbi új §-al egészül ki:
26/C. §
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(1) A gyermekjóléti szolgáltatás jövedelmi viszonyoktól függetlenül vehető igénybe. Igénybe
vétele az igénylő és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója közötti szóbeli, vagy írásbeli
megállapodás alapján történik.
(2) A Gyermekek Átmeneti Otthonában történő átmeneti gondozás a szülő kérelmére, vagy
beleegyezésével a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálatnál, vagy annak javaslata
alapján közvetlenül az ellátó intézmény vezetőjénél kezdeményezhető.
(3) A (2) bekezdés szerinti ellátás igénybe vételére az ellátást biztosító intézmény vezetőjének
intézkedése alapján kerülhet sor.
(4) Az átmeneti gondozás igénybe vételéhez be kell szerezni a gyermek háziorvos igazolását a
gyermek egészségi állapotáról és annak előzményeiről, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat
által készített környezettanulmányt, továbbá a kérelemhez mellékelni kell a külön
jogszabályban meghatározott egyéb igazolásokat.
6. §

A Rendelet az alábbi új §-al egészül ki:
26/D. §
A gyermek átmeneti gondozását meg kell szüntetni:
a) ha azt a szülő kéri,
b) ha annak okai már nem állnak fenn,
c) ha a szülő együttműködési készsége hiányzik,
d) ha a gondozás időtartama eltelt,
e) ha a gondozás időtartamának eltelte előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek családi
környezetébe nem térhet vissza.
7. §

A Rendelet az alábbi új §-al egészül ki:
26/E. §
Térítési díj
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület
határozza meg. Az intézményi térítési díj összegét a Képviselő-testület évente kétszer
felülvizsgálja.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás intézményi térítési díjának alapja az
átmeneti gondozást nyújtó ellátás esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege.
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(3) A Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapellátás
igénybe vétele térítésmentes.
(4) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított átmeneti gondozásért személyi térítési
díjat kell fizetni.
(5) Az igénybevevő által az átmeneti gondozásért fizetendő személyi térítési díj összegét a
jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg.
(6) A személyi térítési díjat
a) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más
törvényes képviselő,
b) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetén a törvényes képviselő (a továbbiakban:
Kötelezett) köteles az intézménynek megfizetni.
(7) Az igénybevevők által fizetendő személyi térítési díj konkrét összegének megállapításáról
– az e rendeletben foglaltaknak megfelelően – az ellátást biztosító intézmény vezetője
intézkedik.
(8) A személyi térítési díj nem haladhatja meg a Kötelezett havi jövedelmének 25 %-át, több
gyermek esetében a Kötelezett havi jövedelmének 50 %-át.
(9) A személyi térítési díjat havonként, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell befizetni az
ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.
(10) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetési határidőben
megtörténik-e. Késedelem esetén a Kötelezettet haladéktalanul fel kell hívni a díjfizetésre.
(11) A fizetésre Kötelezett kivételesen – amennyiben igazolt szociális és egészségügyi
körülményei indokolják – a meghatározott térítési díj mérséklését, illetve elengedését kérheti
(a továbbiakban: méltányossági kérelem).
(12) A méltányossági kérelem elbírálása a Képviselő-testület Szociális Bizottságának
hatáskörébe tartozik.
8. §

A Rendelet az alábbi új §-al egészül ki:
26/F. §
Jogorvoslat
(1) Az intézmény vezetőjének döntése ellen a kérelmező a döntésről való tudomásszerzést
követő 15 napon belül panasszal fordulhat a Képviselő-testület Szociális Bizottságához.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell akkor is alkalmazni, ha az intézményvezető erre
irányuló kérelem ellenére a személyes gondoskodás igénybe vételéről a kérelem benyújtásától
számított 8 napon belül nem intézkedik.
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(3) Ha a kötelezett a megállapított térítési díj összegével nem ért egyet, az erről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény vezetőjétől kérheti annak
felülvizsgálatát. Amennyiben az intézményvezető a kérelemben foglaltakat elutasítja, a
Kötelezett az elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül – az intézmény vezetőjén
keresztül – a Képviselő-testület Szociális Bizottságához fordulhat jogorvoslatért.
9. §

A Rendelet az alábbi 1. számú melléklettel egészül ki:
1. számú melléklet
Személyi térítési díjak a Gyermekek Átmeneti Otthonában
1. A józsefvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek esetén az ellátás igénybevétele
térítésmentes.
2. Budapest más kerületéből befogadott gyermek esetén a személyi térítési díj mértékét az
érintett önkormányzattal kötött ellátási szerződés határozza meg.
3. A 2. pontba nem tartozó gyermek esetén a személyi térítési díj mértéke maximum 450,- Ft
/fő/nap, figyelemmel a rendelet 26/E. § (8) bekezdésében foglaltakra.
10. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Budapest, 2002. július 11.
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