Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének
6/2003. (V. 23.) rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Egységes szerkezetben.
Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §.
E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az
önkormányzat meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítés éhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez,
illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a
hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal
felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
A rendelet hatálya
2. §.
(1)[1] A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló
1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az
ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
A Gyvt. 124. §-ban, a 125. §. (1) bekezdésében foglalt általános és külön illetékességi szabályok
szerint Gyöngyösoroszi község közigazgatási területén lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel) rendelkező magyar állampolgárságú, valamint letelepedési vagy bevándorlási
engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert Gyöngyösoroszi lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) rendelkező - gyermekre és
fiatal felnőttre, valamint szüleire.[2]
Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely
alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül
Gyöngyösoroszi község közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek
védelmében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elhárítatlan
kárral járna.

Értelmező rendelkezések
3. §.
E rendelet alkalmazásában:
a) gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 12. §. (2)
bekezdése szerinti kiskorú
b) fiatalkorú: az a személy, aki a szabálysértés vagy a bűncselekmény elkövetésekor 14. életévét
betöltötte, de 18. évét még nem.
c) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be.
d)[3][4] vagyon[5]: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni,
amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
da) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének harmincszorosát, vagy
db) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a
tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely
az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.
e) gyermek hozzátartozói: a vér szerinti és az örökbe fogadó szülők ( továbbiakban együtt: szülő),
a szülő házastársa, a szülő testvére, a nagyszülő, a nagyszülő házastársa, a nagyszülő testvére, a
dédszülő, a testvér, a testvér házastársa, a saját gyermek.
f) a gyermek közeli hozzátartozói: ha e törvény másképp nem rendelkezik, a szülő, a szülő
házastársa, a szülő testvére, a nagyszülő, testvér, a saját gyermek.
g) a gyermek tartására köteles személy: a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.
évi IV. törvény (továbbiakban: Csjt) 61. §. (4) bekezdésében és a 62. §-a (1) bekezdésében, a
Csjt. 69./A. §-ában, valamint a 69/D. §. (2) bekezdésében meghatározott személy.
h) ellátás: jogszabályban meghatározott pénzbeli, természetbeni illetve személyes gondoskodást
nyújtó alapellátás és szakellátás.
j) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel a gyermeket alapvető szükségleteinek
kielégítésében az állam, az önkormányzat anyagi javak biztosításával, szolgáltatások
kifizetésével és nyújtásával segíti.
k) veszélveztetettség: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult –
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
l) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. §.-a (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározottak.
m) rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem.
n) várandós anva szociális válsághelyzete: olyan családi, környezeti, társadalmi helyzet vagy ezek
következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését,
társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti a gyermek egészséges
megszületését.

Eljárási rendelkezések
4. §.
(1) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más

törvényes képviselő - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Polgármesteri Hivatalnál
írásban terjesztheti elő az egyes ellátási formákra rendszeresített formanyomtatványon.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó ügyekben 2005. november 1-ét követően a 2004. évi XCL., a
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.
(3) A gyermekintézmények étkezési térítési díj támogatása iránti kérelmet azon óvodához, általánosés középfokú, illetve szakosított ellátást nyújtó intézményhez kell benyújtani, ahol ellátásban
részesül, illetve tanuló jogviszonyban áll a kérelmező gyermeke, illetve a fiatal felnőtt.
A nevelési-oktatási intézmény a kérelmeket, beérkezésüket követő, legkésőbb 15 napon belül
köteles javaslatával ellátva megküldeni a Községi Polgármesteri Hivatalnak.
(4) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény vezetője,
GYIV felelőse, gyermekjóléti szolgálat családgondozója is kezdeményezheti.
(5[6]) E rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelem elbírálása, ellátások megállapítása,
megszüntetése a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.
5. §.
(1) Valamennyi pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
– a kérelmező, gyermek, fiatal felnőtt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhely
megnevezését, ennek hiányában tartózkodási helyét,
– a közös háztartásban élő személyek számát, személyazonosító adatait és a rokonsági fokozat
megjelölését,
– a kérelmező és a vele közös háztartásban élő, jövedelemmel rendelkező személyek
jövedelemigazolással tanúsított havi jövedelmét,
– állampolgárság megnevezését.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a)[7]
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem esetén a 149/1997. (IX. 10.) Kormány
rendelet 65. §. (1) – (2) bekezdésében meghatározott iratokat.
(3) A jövedelem megállapításánál a pénzbeli és a természetbeni ellátás esetében a kérelem
benyújtását megelőző, a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a háromhavi, egyéb
jövedelmeknél pedig az egy évi jövedelem havi átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor
lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.
(4) Az egy főre jutó havi jövedelemszámításnál közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell
figyelembe venni:
– a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
– a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
– 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató gyermeket,[8]

– a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai
tanulmányokat folytató gyermeket,
– korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, beszéd vagy más
fogyatékos gyermeket,
– az előzőekbe nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni,
kivéve, ha a családról 3 hónapnál nem régebbi környezettanulmány áll a hivatal rendelkezésére.
(6) A Gyvt.-ben vagy e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, a Gyvt. vagy e rendelet
rendelkezéseinek megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni. Az ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni
ellátás esetében a pénzegyenérték megfizetésére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
esetén az intézményi térítési díj összegének megfizetésére.
(7) Az elrendelt megtérítés összegét és annak visszafizetését a Polgármesteri Hivatal nyilvántartja.
(8) A kérelemben, a jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárás
során szükség esetén környezettanulmány készítésével ellenőrizhető.
(9) A vagyonnyilatkozat a 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet 6. számú mellékletében
meghatározott adatokat tartalmazza.
(10) Az ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények változásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
(11) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
A gyermekek védelmének rendszere
6. §.
(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedés ének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
(2) A képviselőtestület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol
igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
(3) A gyermekek védelmét a képviselőtestület a következő pénzbeli és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a) pénzbeli ellátások:
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
b) természetbeni ellátások:
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
– étkeztetési támogatás
c) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
– gyermekjóléti szolgáltatás
– gyermekek napközbeni ellátása :
– óvodai ellátás,
– általános iskolai napközi otthoni ellátás.

II. rész
A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
7. §.[9]
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
8. §.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) A szociális bizottság kérelemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg:
a) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében a
gyermek fogadása elősegítésére,
b) az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás
elősegítésére,
c) a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követő visszahelyezés esetén a gyermek
lakhatási körülményének javítása érdekében, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.
d) a gyámság alatt álló kiskorúak részére ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem, az öregségi nyugdíj minimum legkisebb összegének kétszeresét nem haladja
meg.
(2) A támogatás az (1) bekezdés a) pontja esetében a gyermekjóléti szolgálat családgondozója
javaslata alapján egy alkalommal, az (1) bekezdés b) pontja esetében negyedévente egy
alkalommal, az (1) bekezdés c) pontja esetében egyszer állapítható meg.
(3) A támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének az (1) bekezdés a) és b) pontjai esetében 50%-át, az (1) bekezdés c) pontja
esetében pedig a 200%-át.
(4) A támogatás összegét indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat családgondozója felé kell
folyósítani, aki közreműködik annak cél szerinti felhasználásában. A családgondozó a támogatás
felhasználásáról 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatal felé számlával elszámolni.
(5) A támogatás felhasználását a szociális bizottság ellenőrizheti.
III. rész
A természetben nyújtott ellátások
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
9. §.
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
(2)[10]

(3)[11]
(4)[12]
(5)[13]
(6)[14]
(7)[15]
(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátásként a gyermekjóléti szolgálat
családgondozója útján kell biztosítani.
A családgondozó a 8. §. (1) bekezdésében meghatározott cél elérése érdekében köteles a
támogatás összegét felhasználni.
A támogatás felhasználásáról a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felvételét követő 8 napon
belül köteles a Polgármesteri Hivatal felé elszámolni.
IV. rész
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Általános szabályok
10. §.
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes
képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.
(2) A kérelmező az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál nyújthatja
be.
A gyermekjóléti alapellátások
11. §.
(1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a
veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése,
valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a
gyermek testi, értelmi érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.
(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgálat
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében:
– óvodai ellátás
–

iskolai napközis foglalkozás
–

Gyermekjóléti Szolgálat
12. §.
(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védőnői
szolgálattal együttműködve.
(2) Feladatai különösen:
– a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésé
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezése
érdekében ellátja a Gyvt. 33-40. §-ban részletezett feladatokat.
– feladatainak, ellátása során köteles együttműködni a Gyvt. 17. §. (1) bekezdésében
meghatározott intézményekkel, személyekkel. Jelzéseik és az intézmény jelzése -alapján
köteles a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében további intézkedéseket megtenni,
hatósági eljárást kezdeményezni.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(4)[16] A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján biztosítja.
A gyermekek napközbeni ellátása
13. §.
(1) A gyermekek napközbeni ellátásáról - nappali gondoskodás keretében - a napközi otthonos
óvodai, általános iskolai napközi otthoni ellátás keretében gondoskodik az önkormányzat.
(2) A gyermekek napközbeni ellátásának igénylése az (1) bekezdésben foglalt intézménytípusokban
történhet:
– kérelemre (szülő, védőnő, pedagógus, gyermekjóléti szolgálat)
– jegyző által folytatott eljárás során tett intézkedésre
– gyámhivatali eljárás során tett intézkedésre.
(3) A gyermekek napközbeni ellátására a Gyvt. 41. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekbe történő felvételről- az ellátást
igénylő kérelme alapján - az ellátást biztosító intézmény vezetője jogosult dönteni az intézmény
belső szabályzatainak előírásai szerint.
V. rész
A térítési díjak
14.§
(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított étkezésért térítési díjat kell fizetni.
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a képviselőtestület évente március 31.-ig
rendeletben állapítja meg. Az intézményi térítési díjat az önkormányzati intézmények
élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló rendelete
tartalmazza.

(3) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az
intézményi térítési díj összegét.
(4) A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(5) Normatív térítési díj kedvezményt a Gyvt. 148. §. (5) bekezdése alapján kell megállapítani.
(6) Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
(7)[17][18]
(8) A személyi térítési díj összegét a szülő vagy más törvényes képviselő havonta előre, az
intézményvezető által meghatározott napokon köteles megfizetni, az ellátást nyújtó intézmény
részére.
Záró rendelkezések
15. §.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az 5/1998. (IV.24) és az
5/2001. (V.27) Ör.
E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. törvény, a 133/1997. (VII. 29.)
Kormány rendelet és a 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A 4.600,- Ft összegű rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a 9.200,- Ft emelt összegű
rendszeres gyermekvédelmi támogatást a jogosultsági feltételek fennállása esetén
visszamenőlegesen 2003. január 1. napjától kell megállapítani és folyósítani.
(4) A rendelet kihirdetéséről Gyöngyösoroszi Község Jegyzője gondoskodik
(5) 2006. január 1. után rendszeres gyermekvédelmi támogatás nem állapítható meg. A
2006.január 1. előtt megállapított rendszeres gyermekvédelmi támogatást a feltételek
fennállása esetén a 2005. évi CXXVI. törvény 28. §-a alapján legfeljebb 2006. augusztus
31-ig lehet tovább folyósítani.
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