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10/2007. (X. 25.) rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a gyermekneveléssel kapcsolatos rendkívüli
kiadások, és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása céljából a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1), 21.§, 40.§. és 131.§ (1) bekezdése alapján alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed Olaszliszka község közigazgatási területén élı és állandó lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkezı gyermekre és fiatal felnıttre, valamint szüleire.
(2)
A Képviselı-testület a jelen rendelkezésben szabályozott rendkívüli pénzbeli és természetbeni
ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a Szociális és Családügyi Bizottságra ruházza.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2.§. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket gondozó család, mely
- idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
- létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, és más módon nem tud gondoskodni a
gyermek eltartásáról, illetve
- alkalmanként jelentkezı többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 5.000,- Ft/ alkalmanként.
(3) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon.
(4) A megállapított támogatásokat egyedi döntés alapján természetben, vagy készpénzben kell biztosítani.

Beiskolázási támogatás
3. §. (1) Beiskolázási támogatásban részesíthetı az a tanuló, aki közép- és az a hallgató, aki elsı felsıfokú
végzettségének megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat, nappali tagozaton.
(2) A támogatás mértéke: 5.000,- Ft, melyet minden év október 31-ig lehet igényelni a Polgármesteri
Hivatalban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
(3) A kérelemhez csatolandó az iskolalátogatási igazolás.

Gyermekjóléti szolgáltatás
4.§ A Gyvt. 39.§.-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Zempléni Családokért
Alapítvány Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata a velük kötött szerzıdés alapján látja el.
5.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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