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Rendelet szövege 
 
 
 

Barabás Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
22/2009.(XI.26.) 

 

r e n d e l e t e 

Egyes  gyermekvédelmi  ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadásáról 
 

 

 Barabás önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló   1997.évi 

XXXI. tv. ( továbbiakban Gyvt. ) 14 §, 15. §. 18.§. 19.§. 20.§ 20/A §.21. §. 29.§. 31.§ 131 § 

ának  felhatalmazása alapján a  következő rendeletet alkotja: 

 

I .  Rész 

 

A rendelet célja 

 

1. §. 

 

E  rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási határain belül lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek védelme érdekében az előzőekben meghatározott 

jogszabályokkal összhangban megállapítsa az Önkormányzat által pénzbeni és természetbeni  

gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárás és jogosultsági szabályokat, 

azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit,  a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi alapellátás igénybe vételének rendjét, 

fizetendő térítési díjak mértékét.. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2. §. 

 

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény ( a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában 

asz Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó 

tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik. 

 

(2) E rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) 

bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Kartát megerősítő országok 

állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. 

Törvény rendelkezései szerint jogszerűen az ön kormányzat közigazgatási területén 

tartózkodó gyermekeire is. 
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(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és a  (2) bekezdésben meghatározott  személyeken 

kívül az önkormányzat területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek 

védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés 

elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna. 

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

3. §. 

 

E rendelet alkalmazásában ( Gyvt. 5.§.) 

 

a./ gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.tv. a ( 

továbbiakban: Ptk.  12. §.-a a (2) bekezdése szerinti kiskorú 

 

b./ fiatalkorú az a személy, aki a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésekor a 14.évét 

betöltötte , de a 18. évét még nem, 

 

c./ fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be, 

 

d./ a gyermek hozzátartozói: a vér szerinti és az örökbefogadó szülők ( a továbbiakban együtt: 

szülő, a szülő házastársa, a szülő testvére, a nagyszülő testvére, a dédszülő, a testvére, a 

testvér házastársa, a saját gyermek, 

 

e./ a gyermek közeli hozzátartozói: ha a törvény másként nem rendelkezik a szülő, a 

(vérszerinti és örökbe fogadó szülő)szül házastársa, a szülő testvére, a nagyszülő, testvér, a 

saját gyermek, 

 

f./ a természetbeni ellátás, olyan támogatás, amellyel a gyermeket alapvető szükségleteinek 

kielégítésére  az állam (önkormányzat) anyagi javak biztosításával, szolgáltatások 

kifizetésével és nyújtásával segíti, 

 

g./ jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. ( a 

továbbiakban: Szt. 4.§.-a (1) bekezdésének a.-/ pontjában meghatározottak,  

 

h./ rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem, 

 

A rendeletben fel nem sorolt  értelmező rendelkezések tekintetében a Gyvt. 5. §.-ában 

foglaltakat kell alkalmazni. 

 

II. Rész 

 

A gyermekek védelmének – e rendelet szerinti – rendszere 

 

4.§. 

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

a./ pénzbeli és természetbeni  ellátáson: 
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     rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, 

     rendkívüli  gyermekvédelmi támogatást 

     óvodáztatási támogatás 

 

b./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó  alapellátáson: 

     a gyermekek napközbeni ellátását kell érteni 

 

 

III. Rész. 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

Rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény 

 

 

 

5. §. 

 

 

(1)  A települési önkormányzat jegyzője ( körjegyző)  a törvényben meghatározott feltételek 

szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg a szociális 

helyzete alapján rászorult jogosult kérelmező részére. 

 

(2) A kérelmező a kérelemben a saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek 

adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó 

igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg benyújtani. 

 

(3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen 

mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap, egyéb jövedelem esetén 

1 év. 

 

(4) A pénzbeli és természetbeni ellátás megállapítása – annak jogerős megállapítása esetén – a 

kérelem benyújtásától esedékes. 

 

(5) A kérelem elbírálásához szükséges becsatolni: 

- a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó megállapodást 

tartalmazó határozatot, 

- a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, 

- a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az 

   oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, 

- álláskereső esetén az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását, határozatát, 

- a különélés, együttélés tényének igazolását, 

- annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban 

részesül, bontóperi ítélet, apai elismerő nyilatkozat, a gyermek jogállását rendező határozat, 

gyermektartásdíj megállapításáról szóló bírói végzés szükséges. 

 

(6)A települési önkormányzat jegyzője  annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév július 1.-én és 

november 1-én fenn áll, a tárgyév július, illetve november hónapjában egyszeri támogatást 

folyósít.  
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(7) Nem állapítható meg  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 

illetőleg a  megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg 

kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási joga megszűnt, vagy  tartózkodási jogának 

gyakorlásával felhagyott. 

 

 

  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és óvodáztatási támogatás 

                                                         

6. §. 

 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultág, és az óvodáztatási támogatás 

megállapítására a hatályos Gyvt. Szabályait változtatás nélkül kell alkalmazni. 

 

 

 

  Rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 

 

7.§. 

 

(1) Rendkívüli  gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha  a gyermeket gondozó 

családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg és a család  időszakosan  létfenntartási  

gondokkal    küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került., különösen: 

 

a./ ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból, egy hónapot meghaladó időtartamú, táppénzes 

állományba kerül, 

 

b./ az egyik vagy mindkét szülő elvesztése, vagy munkanélkülivé válása esetén az árvaellátás, 

vagy a munkanélküli ellátás folyósításának kezdetéig, 

 

c./ alkalmanként jelentkező többletkiadások- különösen a szociális válsághelyzetben lévő  

várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó 

kiadások, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának 

elősegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, 

betegség vagy iskoláztatás miatt. 

 

(2) A rendkívüli támogatás iránti kérelmek elbírálása során elsősorban  az a./ és a c./ 

pontokban meghatározott életkörülményeket kell figyelembe venni.   

 

(3) A  rendkívüli méltánylást érdemlő esetben ( a családban bekövetkezett haláleset, baleset, a 

család lakásában bekövetkezett elemi kár, a gyermek súlyos betegsége)  a képviselő testület a 

a jövedelem vizsgálatától eltekinthet 

 

(4) Az egy naptári évben legfeljebb 2 alkalommal igénybe vehető rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás adható.  

 

(5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a képviselőtestület  a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére család ( fiatal felnőtt esetén a 
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saját jövedelmének is  ) jövedelmének   vizsgálata nélkül a tanévkezdéskor.( tankönyv, tandíj, 

stb.) 

 

 

(6) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a képviselőtestület  azon gyermekek  

részére is akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a család ( fiatal 

felnőtt esetén a saját jövedelmének is ) jövedelmének  vizsgálata nélkül a tanévkezdéskor. ( 

tankönyv, tandíj támogatás, stb.),  

 

 

Természetben nyújtott  pénzbeli ellátások. 

 

8. §. 

 

(1.) A települési önkormányzat képviselő – testülete rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 

természetbeni ellátásként is nyújthat, különösen 

 

 a./ a védelembe vett gyermek esetében a védelembe vétel időtartamára, 

 

b./ ha a gyermek napközbeni ellátásért, vagy a részére nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásért, illetve egyéb ellátásért fizetendő térítési díj megfizetése az arra  köteles 

személy által nem biztosított, 

 

c./ ha a szülő, illetve törvényes képviselő életviteléből arra lehet következtetni, hogy a 

támogatás összegének felhasználása a céltól eltérően kerülne sor. 

 

d./ Az általános iskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának támogatása. 

 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása 

érdekében a támogatás alapvető élelmiszerek, és közszükségleti cikkek és tanszerek 

vásárlására jogosító utalványként felhasználható határozattal is nyújtható. 

 

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is megállapítható természetbeni formában az (1) 

bekezdésben foglaltak figyelembe vételével, tankönyvtámogatásként is. 

 

IV. Rész 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 

9. §. 

 

Azoknak a gyermekeknek , akiknek a napközbeni ellátása, így  szociális helyzete        nem 

megfelelő, kötelezni kell a szülőt , hogy a községben lévő intézményt vegye        igénybe ( 

óvoda , napközi ) , annak érdekében , hogy a  gyermek  a családból   ne         kerüljön ki 

 

     

V. Rész. 

Intézményi és személyi térítési díjak 
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A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 

 

10.§ 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások körébe 

tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért állapítható meg térítési díj. 

 

 

(2) Gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja az étkeztetés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

(3) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető a (3) 

bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe 

vett étkezések számának, valamint a (4) bekezdésben meghatározott normatív, illetve a 

szociális rászorultságtól függő kedvezményeknek a figyelembe vételével állapítja meg. 

 

(4) Gyermekétkeztetés esetén a gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban 

történő részvételéig. (Gyvt. 148.§.(5). bekezdés) 

 

a.) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás gyermek és a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, 

b.) három- vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 

%-át 

c.) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át 

kedvezményként kell biztosítani  ( az a-c pont együtt: normatív kedvezmény) 

 

(5) A normatív kedvezmény egy jogcímen vehető igénybe. 

 

(6) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

 

 

A személyi térítési díj megfizetése 

 

11.§. 
 

A jelen rendeletben szabályozott személyi térítési díjakat 

 

 az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult, 

 

 az ellátást  igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő (k), vagy 

más törvényes képviselő, 

 

 az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetén a törvényes képviselő ( a továbbiakban : 

kötelezett) köteles megfizetni. 

 

VI. rész. 

 

Hatásköri és eljárási szabályok 

 

12.§. 
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(1) Jelenleg elektronikus  úton  kérelem nem nyújtható be. Elektronikus ügyintézés nem 

teljesíthető. 

 

(2)Az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások tekintetében – a Gyvt.  131.§.(2) 

bekezdésében foglaltak az irányadók. 

(3)A Gyvt- ben és ezen rendeletben meghatározott ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen  

igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli- és természetbeni ellátás visszafizetésére, a 

természetbeni ellátás esetén a pénz egyenérték megfizetésére. Kérelem esetén részletfizetés 

biztosítható. 

 

(4)Az ellátás megtérítését az eljáró szerv legfeljebb 1 évre visszamenőlegesen lehet 

elrendelni. Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosultságáról való  

tudomásszerzéstől számított három hónapon belül rendelheti el, nem lehet  a megtérítést 

elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszüntetésétől egy év már eltelt. 

  

VII. rész 

 

Záró rendelkezések 

 

13. §. 

 

(1) Ezen rendelet 2009. december 01. napján lép hatályba,  ezzel egyidejűleg a 4/2007.(II.26.) 

valamint 20/2007(XI.29.) rendelet hatályát veszti. 

 

(2) A rendeletben nem szabályozott  egyéb kérdésekben Gyvt. és a szociális igazgatásról 

szóló 1993.évi III. törvény rendelkezései alkalmazandó. 

 

(3) E rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján  történik, hiteles        

szövegüket a  körjegyzőnél kell megtekinteni. 

 

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.  

 

 

Barabás, 2009. november 24. 

 

 

         Daróczy Pál                                                                          Dr. Baka Istvánné  

          polgármester                                                                                körjegyző 

 

 

 


