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KRÍZISALAP FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT 
 

A Hegyháti járásban és ezen felül Bikal és Oroszló településen a gyermekeket sújtó nélkülözés 

újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló EFOP-

1.4.2-16-2016-00023 „Gyökerek és Szárnyak” című pályázat keretében működő Gyerekesély 

Bizottság Krízisalap Felhasználási szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések: 

1. Szabályzat célja 

1. § 

A szabályzat célja azon elvek meghatározása, amelyek melyek mentén a pályázatban elkülönített 

krízisalap felhasználható.  

 

2. A szabályzat hatálya 

2. § 

A szabályzat a projekt megvalósulásának helyszíneivel egyezően a Hegyháti Járás, Bikal és 

Oroszló települések területére, elsősorban a kiskorú gyermeket nevelő családokra terjed ki. 

 

3. A szabályzat kialakításának további szempontjai (elszámolás, módosítás, 

társadalmasítás) 

3. § 

 

1) A szabályzat kialakítása a GYEB hatásköre, így a módosításhoz is GYEB döntés 

szükséges.  

 

2) A szabályzat a bíráló bizottság és a GYEB javaslatára módosítható, ami a GYEB 

jóváhagyásával lép életbe. 
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3) A döntéshozó testület 3 havonta, GYEB ülés keretében számol be a Gyerekesély 

Bizottságnak a beérkezett és elbírált kérelmekről.   

 

4) A Krízisalap által nyújtott lehetőség szakmaközi megbeszélések keretén belül kerül 

ismertetésre a járás szakemberei számára. 

 

 

4. Eljárási szabályok 

4. § 

 

1) Krízistámogatás adható jövedelem és vagyoni helyzetétől függetlenül minden olyan 

személynek, aki saját hibáján kívül a maga, illetve gyermeke egészségét, létfenntartását 

veszélyeztető élethelyzetbe kerül és annak megoldására saját erejéből képtelen, egyéb 

forrás nem áll rendelkezésre, illetve környezete segítségével sem képes a krízis 

megoldására. Ezen felül támogatható a programokon résztvevő gyermekek számára  

rendelkezésre nem álló eszközök beszerzése is. 

 

2) A pályázat keretében a Gyerekesély Bizottság évi br. 850.000,- összeget biztosít a 

krízisalap működtetésére. 

 

3) A megítélt támogatás minimum összege 5.000.- Ft, maximális összeg nincs meghatározva. 

A támogatást családonként évente maximum egy alkalommal vehetik igénybe, rendkívüli 

esetben a bizottság az évi egy alkalmat felülbírálhatja. 

 

4) A krízisalap keretből kizárólag magánszemélyek támogathatók.  

 

5) A krízisalap keretből kizárólag vissza nem térítendő természetbeni támogatás nyújtható. 

 
6) Támogatást kérelmező a gyermek törvényes képviselője lehet, ha szükséges, szakember 

(családsegítő, védőnő, esetmenedzser stb.) segítségével történjen az igénylőlap kitöltése. 
 

7) A krízisalaphoz benyújtott kérelmeket a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 
Gyerekesély Irodájához szükséges benyújtani az erre rendszeresített 
formanyomtatványon, személyesen vagy postai úton a 7370 Sásd, Rákóczi u. 41. szám 
alatt, illetve elektronikus úton a gyepsasd@gmail.com-ra. 

 

mailto:gyepsasd@gmail.com-ra
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8) A krízisalapot a Gyerekesély Bizottság által létrehozott 5 fős albizottság, Krízisalap Kezelő 

Bizottság kezeli. Az albizottság a kérelem beérkezését követően 3 naptári napon belül 

véleményezi a kérelmet és döntést hoz a támogatás megítéléséről. A döntés meghozatalát 

követően az albizottság a lehető leghamarabb értesíti a kérelmezőt a döntés 

eredményéről. Az értesítés történhet telefonon, személyesen illetve elektronikus formában 

is.  

 

9) A megítélt természetbeni juttatások megvásárlásában a projekt egy munkatársa is részt 

vesz olyan formában, hogy a kérelmezővel együtt vásárolja meg a természetbeni juttatást 

és a krízisalapra elkülönített forrás terhére utalásos számlát állítat ki.   

 

II. Fejezet 

Záró rendelkezések 

5. § 

A Szabályzat az elfogadást követő napon lép hatályba. 
 

A Szabályzatot a Gyerekesély Bizottság a …….. GYEB határozatával fogadta el. 
 
 
 
 
 
 

Sásd, 2018. 06. 25.        …………………………………. 
                             elnök 


