
Magyarszék Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

6./2005. (XI. 3.) rendelete 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról 

 
 
A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször 
módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.) 18. §. (2) bekezdésében, a 29. § (1) és 
(2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, alapján az 
Önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, 
illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról és 
térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I. 
 
 
A rendelet célja, hatálya, ellátási formák  
 

1.§ 
 
 
A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási 
formák alkalmazásához, a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és 
eljárásokat szabályozza. 
 

2.§ 
 
 
 
A rendelet hatálya kiterjed 
a.) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Magyarszék Község Közigazgatási területén 
tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem 
rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar 
hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. 
 
 
b.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/668/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
 
 
A törvény hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok 
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. 
törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.  
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3.§ 
 

 
A gyermekek védelmét az Önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: 
 
a./ pénzbeli és természetbeni ellátások: 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
b./ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 
 
gyermekjóléti szolgálat 
gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett napközi otthonos óvoda, általános 
iskolai napközi 
 
 

II. 
 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 
 

4.§ 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíthető: 
az a gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja  
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a családban történő nevelkedés  
nem áll a gyermek érdekével ellentétben és az e rendeletben elrendelt vagyoni helyzet vizsgá- 
lata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (2) 
bekezdés c.) pontjában meghatározott értéket. 
 
 
(2) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága 
környezetta- 
nulmány készítésével vizsgálandó. 
Ha az önkormányzatnak hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai 
alapján 
a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban  
szereplő adatoknak, az önkormányzat a jogosultság elbírálásánál a vagyoni helyzet vizsgála- 
tát írja elő. 
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b.) a vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a – a tv-ben meghatározott- közös háztartásban élő 
közeli 
hozzátartozók vagyonára. 
c.) A vagyon: 
az a hasznosítható ingatlan, jármű, gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, vagyoni értékű 
jog, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban 
c/ a, külön-külön számítva az öregségi nyugdíj, legkisebb összegének huszonötszörösét,  
vagy 
c/ b, együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét 
 
meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező megélhe- 
tésének feltételeit. 
Nem tekinthető vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más  
törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel 
fenntartott gépjármű.  
 
A rendszeres támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület elutasítja, ha a (2) bekezdés b.) 
pontjában megjelölt személyek együttesen vagy külön-külön a (2) bekezdés e.) pontjában 
meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek. 
 
a.) A rendszeres támogatás havi összege gyermekenként a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 22 %-a. 
b.) A rendszeres támogatás felvételére a szülő vagy a törvényes képviselő jogosult. 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

5.§ 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az a gyermek részesíthető, akinek családja 
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. 
 
 
Az odaítélt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és alkalmanként 
legfeljebb 10.000.-Ft erejéig terjedhet. 
 
 
Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 20.000.-Ft összeg erejéig részesíthető 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 
 
 
Az a gyermek akinek, rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg, egy naptári 
éven 
belül legfeljebb 10.000.-Ft erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felvételére a szülő vagy a törvényes képviselő 
jogosult. 
E rendeletben foglalt, eljárási kérdéseket szabályozó rendelkezéseket a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás odaítélésénél is értelemszerűen alkalmazni kell. 
 
 

Természetben nyújtott ellátások 
 

6.§ 
 
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható. 
Természetbeni támogatás nyújtása különösen indokolt a védelembe vett és azon gyermekek 
számára, ahol nem látszik biztosítottnak, hogy a pénzbeli ellátás a gyermek szükségleteinek a 
kielégítését szolgálja. 
 
Természetbeni ellátás különösen – a megállapított támogatás összegének erejéig: 
 
a./ gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása 
b./ élelmiszer, ruhanemű 
c./ tankönyv, tanszerellátás 
d./ tandíj, kollégiumi díj 
 
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg 
természetbeni ellátás formájában, ha: 
 
a./ a kérelem a gyermek térítési díjának (díjhátralékának) tandíjának, kollégiumi díjának,  
tankönyv, tanszerellátásának gyógyszerköltségének, ruhaneműjének támogatására irányul, 
vagy 
 
b./ az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a pénzbeli  
támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. 
 
 
A pénzbeli és természetbeni ellátások  
eljárási szabályai 
 

7.§ 
 
 
Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 
kérelmet 
írásban a Körjegyzőség Hivatalánál terjesztheti elő a szülő vagy a törvényes képviselő a  
jogszabályban előírt erre a célra rendszeresített nyomtatványon. 
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(1)a./ Törvény, valamint kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az e rendeletben 
szabályozott ellátások iránti kérelmet elektronikus úton előterjeszteni nem lehet. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles 
csatolni: 
 
a./ a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot, a  
jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt, 
 
b./ a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában 
hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg a szülői felügyeleti jog egyik szülő 
általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó – az illetékes gyámhivatal által készített -  
megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet, 
 
c./ a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást. 
 
E rendelet 4. § (1) bekezdése esetén a jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta 
rendszeresen mérhető jövedelmeknél 6 hónap, egyéb jövedelmeknél egy év. Az egy főre jutó 
jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19.§ (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 
 
Ha a rendszeres támogatást jogerősen megállapították, az a kérelem benyújtásától esedékes. 
A folyósítás időtartama a feltételek fennállásáig tart. A támogatásra való jogosultság 
feltételeit 
az Önkormányzat évente felülvizsgálja. 
 
Természetbeni ellátás esetén – az étkezési térítési díj összegét a gyermekvédelmi támogatás 
összegéből az Önkormányzat levonja. Ebben az esetben a gyermek az étkezési térítési díj és a 
támogatás közötti különbséget kapja havonta. 
 

8.§ 
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét a tárgyhónapot követő hó 5. napján kell 
kifizetni a Körjegyzőség házipénztárából vagy postai úton lakcímre történő utalással. 
Erről a határozatban tájékoztatni kell a támogatás felvételére jogosultat. 
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a határozat jogerőre emelkedését követő 3 
munkanapon belül - azonnali végrehajtás kimondása esetén a határozat meghozatalakor – 
kerül kifizetésre a 
Körjegyzőség házipénztárából. 
 
 
Ha a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában 
biztosítják, úgy a támogatás összegét az Önkormányzat az illetékes intézmények (napközi 
otthonos óvoda, általános iskola) részére utalja át. 
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III. 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Általános szabályok 
 

9.§ 
 
A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes 
képviselője kérelmére történik. 
 
Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
 
a./ gyermekjóléti szolgálat 
 
b./ gyermekek napközbeni ellátása keretében: 
 
napközi otthonos óvoda, 
általános iskolai napközis foglalkozás 
 
 

Gyermekjóléti Szolgálat 
 

10.§ 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását, és összehangolását a Gyermekjóléti 
Szolgálat látja el, Komló várossal kötött megállapodás alapján – társulás formájában. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő 
kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a körjegyző, a 
gyámhivatal vagy bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése 
alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a 
családgondozónál lehet. 
 
 
Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. 
 
 
A nevelési, oktatási intézmények, védőnő, gyermek és háziorvos családgondozó közreműköd- 
nek a gyermekek, tanulók veszélyeztettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek 
során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal. 
 
 
(5) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg. 
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Óvodai ellátás, általános iskolai 
napközis foglalkozás 

 
11.§ 

 
A napközi otthonos óvodai ellátás, általános iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a  
közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 

Térítési díj 
 

12.§ 
 

A napközi otthonos óvodai ellátás, illetve az általános iskolai napközis foglalkozás keretében 
biztosított ellátások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 
 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések intézményi térítési 
díjának 
mértékét a mindenkori éves költségvetési rendelet tartalmazza. 
 
(3) A gyermek napközbeni ellátása keretében nyújtott gyermekétkeztetési térítési díjához 
szociális 
alapon normatív támogatás nyújtható az 1-4. év folyamon nappali rendszerű iskolai 
oktatásban  
részt vevő tanulók részére a Gyvt. 148. § (5) bekezdésében szereplő jogcímek alapján.  
A napközis jogosultak részére napi 108.-Ft, a menzát igénybevevőknek napi 66 Ft 
kedvezményt 
biztosít 2005. évre. 

13.§ 
 
E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni rendszeres és rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatás megállapítását, felülvizsgálatát az ellátás összegének, formájának megváltoztatását, 
megszüntetését, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtéríttetését, 
ennek 
méltányosságból történő elengedését a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 
 
Az átruházott hatáskörben hozott határozat ellen jogorvoslati kérelem a képviselő-testülethez 
nyújtható be. Ellenérdekű fél hiányában a kérelemnek helyt adó határozat egyszerűsített 
formában 
is meghozható. 
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IV. 

 
Záró rendelkezések 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell. 
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatás- 
ról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben 
foglaltak az irányadók. 
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Magyarszék Községi Önkormányzat 
képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 3/2000 (IV.11.) számú 
rendelete.  
 
 
 
 
 
Magyarszék, 2005. október 27. 
 
 
 
 
 
Farkas László                                                                            Dr. Mátéka Gyöngyi  
polgármester                                                                                     körjegyző  
 
 
 


