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Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§/1/ bekezdése alapján figyelemmel a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ /1/ bekezdésének 
b., pontjában, a 21.§ /1/ bekezdésében, a 29.§ /1/ és /2/ bekezdésében, valamint a 131.§ /1/ 
bekezdésében, és a 157.§ /5/ bekezdésében foglaltakra a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról a következı rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
 

1.§ 
 

A rendelet  hatálya 
 

(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 (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel az önkormányzat 
területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerzıdés  
másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, 
továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert 
gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire. Továbbá a munkavállalók Közösségen belüli 
szabad mozgásáról szóló, 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti 
körbe tartozó személyre, és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény ( továbbiakban Szmtv.) 
szerinti családtagjára, továbbá a magyar állampolgár Szmtv. szerinti családtagjára, 
amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak 
szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a  Magyar 
Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(3) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a (2) 
bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı 
országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó  
gyermekeire is. 

(4) E rendelet szerint kell eljárni a (2) és (3) bekezdésben meghatározott személyeken 
kívül a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú 
gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes 
hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy 
elháríthatatlan kárral járna. 

(5) A gyermek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: 

(6)  
a., Pénzbeli ellátás 
 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
b., Természetbeni ellátások: 
 - tankönyv, tanszerellátás támogatása 
 - étkezési térítési díj kedvezménye 
 
c., Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
 - gyermekjóléti szolgálat 
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 - gyermekek napközbeni ellátása érdekében mőködtetett óvoda, 
    általános iskolai napközi, általános iskolai menza 

- gyermekek átmeneti gondozása 
 

II. Fejezet 
 

2. § 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
(1) A gyermek szülıje, vagy más törvényes képviselıje által a polgármesteri hivatalnál 

elıterjesztett kérelem alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı a 
gyermek, amennyiben az ıt gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal 
küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének megállapítása során irányadó, 
hogy a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem összege nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja 
meg a 15.000.-forintot. 

(4) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 60.000.-forint erejéig 
részesíthetı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 

(5) Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, egy 
naptári éven belül csak legfeljebb 30.000.-forint erejéig részesíthetı rendkívüli 
gyermekvédelmi kedvezményben. 

(6) Sürgıs szükség esetén, egyedi elbírálás alapján, ha a késedelem a gyermek életét, testi 
épségét veszélyezteti, jövedelemigazolástól, illetve a (2) bekezdésében foglaltaktól 
függetlenül is nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 

 
3.§ 

 
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyéni elbírálás alapján természetbeni ellátás  

formájában is nyújtható 
(2) A természetbeni ellátás különös tekintettel a megállapított támogatás összegére a 

következı lehet: 
- gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása 
- élelmiszerutalvány biztosítása 
- gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetendı díj átvállalása 
- tandíj, kollégiumi díj átvállalása 
- tankönyv, tanszer ellátás 

(3) A támogatás összegét természetben kell megállapítani amennyiben a gyermek 
napközbeni ellátását végzı intézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, az oktatási intézmény 
gyermekvédelmi felelıse a gyermek veszélyeztetettségére utaló körülményt észlel, 
illetve az oktatási intézmény 2 hónapnál régebbi olyan térítési díj hátralékot mutat ki 
amely a szülı jövedelmébıl nem behajtható. Mindezekrıl az érintett intézmény 
hivatalosan tájékoztatja a folyósítót. 

 
III. Fejezet 

 
4.§ 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
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(1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái: 

a., gyermekjóléti szolgálat 
b., napközi otthonos óvodai ellátás 
c., általános iskolai napközi otthoni ellátás 
d., általános iskolai menzai ellátás 
e., gyermekek átmeneti gondozása 
 

(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes 
igénybevételével nem biztosított, a jegyzı a védelembe vétel során az ellátás kötelezı 
igénybevételét rendelheti el. 

(3) A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 
önkéntes, az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıje ( továbbiakban: kérelmez ) 
kérelmére történik. 

(4) Az önkormányzat a következı gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
a., gyermekjóléti szolgálat 
b., gyermekek napközbeni ellátása keretében: 
 - óvoda 
 - iskolai napközis foglalkozás 
 

5.§ 
Gyermekjóléti szolgálat 

 
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat Kistérségi Társulással kötött 

megállapodás alapján családgondozó foglalkoztatásával biztosítja. 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülı, más törvényes 

képviselı kérelmére, illetve a Gyvt. 17.§(1) bekezdésében felsorolta, valamint a 
Gyvt.107.§-a alapján a jegyzı, a Gyvt. 108.§-a alapján a gyámhivatal vagy 
bármelyállampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. 
A kérelmet elıterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál 
lehet. 

(3) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. 
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt 39-40.§-ai határozzák meg. 
 

6.§ 
Óvodai ellátás, iskolai napközis foglakozás, menzai ellátás 

 
(1) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás, iskolai menza igénybevételére a 

közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIV. Törvény 
rendelkezéseit is alkalmazni kell. 

(2) Az ellátást valamennyi igénylı részére biztosítani kell, amennyiben óvodába, 
általános iskolába beíratkozott. 

(3) Az ellátás igénybevétele iránti kérelmet a jogszabályok által elıírt mellékletekkel 
együtt a 4.§ (1) bekezdés b., pontja esetén a napközi otthonos óvoda vezetıjéhez a c., 
és d., pontjai esetén az általános iskola igazgatójához kell benyújtani. 
Az óvoda vezetıje, az iskola igazgatója írásban dönt a kérelem teljesítésérıl, vagy 
elutasításáról. A kérelem teljesítése esetén közli a személyi térítési díj összegét és 
fizetésének módját. 

(4) Ha  a kérelem elutasításra kerül, vagy a fizetésre kötelezett személyi térítési díj 
összegét vitatja, vagy annak csökkentését illetve elengedését kéri a (3) bekezdésben 
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szabályozott értesítés kézhezvételétıl számított nyolc napon belül a képviselı-
testülethez fordulhat. 

(5) Óvodába történı beíratkozás esetén a tízórai és az ebéd igénybevétele kötelezı. 
(6) Az ellátásért fizetendı intézményi térítési díj mértékét az önkormányzat külön  

rendeletben szabályozza. 
(7) Személyi térítési díjat elıre kell fizetni, havonta két alkalommal az óvoda vezetıje, az 

iskola igazgatója által meghatározott helyen és idıpontban. 
(8) Az ellátás megszőnik: 

- tankötelezettség megszőnése 4.§ (1) bekezdés c., és d pontja 
- elhalálozás 

(9) A személyi térítési díj fizetésére a szülıi felügyeleti joggal rendelkezı törvényes 
képviselı köteles. 

(10) A személyi térítési díj mértékét az intézményvezetı állapítja meg. Az új személyi 
térítési díj összegét az intézmények vezetıi ( vezetı óvónı , iskola igazgató ) írásban 
közlik a fizetésre kötelezettel. 

(11) Az ellátások iránti kérelmek mellékletei: 
- kereseti igazolás 
- orvosi igazolás 
- nyilatkozat az ellátásról, jövedelemrıl 
- a kérelemhez tartozó köz-, vagy magánokirat, igazolás, nyilatkozat amely a 

kérelem érembeli elbírálása szempontjából indokolt. 
 

IV. Fejezet 
 

7.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1) A képviselı-testület e rendeletének 2.§-ában szabályozott ellátás tekintetében az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület dönt. 
(2) A tárgyhónapra esedékes rendszeres gyermekvédelmi támogatás teljes összegét a 

tárgyhónapot követı hónap 5. napjáig kell utólag folyósítani. 
A természetbeni juttatás folyósítását, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
kifizetését (1) bekezdés szerint elbírálásra jogosult szerv határozza meg kérelem 
elbírálásával egyidejőleg. 

(3)   E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Tószeg Község  
       Önkormányzatának a Gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 17/2004./V.13./   
        számú  rendelete. 
(4)   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
T ó s z e g, 2008. április 15. 

 
  Dr. Gyuricza Miklós  sk.   Hasznosné dr. Nagy Ágnes sk. 
         polgármester          jegyzı 

 
Kihirdetve: 2008. április 16.  
 
        Hasznosné dr. Nagy Ágnes sk. 
               jegyzı 


