Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2004. (I.23.) számú rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
Egybeszerkesztve a 2006. évi módosításokkal
Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében (továbbiakban:
Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére
nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által
biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a gyermekvédelem helyi
rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja.

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 figyelembevéve - a
feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.
2. §
1

A rendelet hatálya kiterjed:
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a község 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 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
c) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az a)b) pontokban 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.
(2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken
kívül a község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyerekek
esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével
vagy elháríthatatlan kárral járna.
(3) Az önkormányzat - lakóhelytől függetlenül - rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást biztosít a község közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló
gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét,
testi épségét veszélyeztetné.
(1)
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3. §
A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja e rendeletben foglaltak
szerint:
a) pénzbeli és természetbeli ellátások:
-2rendszeres gyermekvédelmi segély
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- tankönyvtámogatás,
- gyermekek karácsonyi támogatása,
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgálat,
- gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai
napközi.

Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
4. §
(1)
(2)

3

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

4

A kérelem e rendelet 1. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon
nyújtható be a Körjegyzőség hivatalában. A kérelemhez csatolni kell a
149/1997.(IX.10.) Korm rendelet 65. §-ában szereplő dokumentumokat.
5
67
8
9
10
11
12
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Rendszeres gyermekvédelmi segély
4/A. §

(1)
Az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi segélyt állapíthat meg annak a
gyermeknek és a - Gyvt. 20.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerinti - fiatal
felnőttnek (együtt: gyermek), akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg
a nyugdíjminimum130 %-át, továbbá
aa) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ab) a gyermeket szülője, illetve más törvényes képviselője egyedül gondozza,
vagy
ac) a gyermek középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul,
feltéve, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult,
a)

b)

a nyugdíjminimum 100 %-át, továbbá
ba) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
bb) a gyermeket szülője, illetve más törvényes képviselője egyedül gondozza,
vagy
bc) a gyermek középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul,
feltéve, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

c) a nyugdíjminimum 80 %-át, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult.
4/B. §
(1)

A gyermekvédelmi segély havi összege nem haladhatja meg gyermekenként a
hatezer forintot, és nem lehet kevesebb ezer forintnál.

(2)

A rendszeres gyermekvédelmi segély összegét úgy kell megállapítani, hogy a
család egy főre jutó jövedelme a gyermekvédelmi segéllyel együtt lehetőség
szerint érje el a jogosultság jövedelemi értékhatárát. Gyermekenként eltérő
kiegészítő összeg is megállapítható.
4/C. §

A gyermekvédelmi segély - a kérelem benyújtásától - legfeljebb egy évre állapítható
meg. Az egy éves időtartam lejárta után a támogatás iránti kérelmet meg kell újítani.
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5. §
(1) A Képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításánál a
gyermekvédelmi törvény rendelkezéseit a következő kiegészítésekkel
alkalmazza.
(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet
gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a
szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a
gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése, betegség v agy iskoláztatás – miatt anyagi
segítségre szorulnak
(3) A támogatás elsősorban
- élelmiszer, ruházat, gyógyszervásárlás
- egyéb váratlanul felmerülő jelentősebb kiadás céljára szolgál.
(4) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét
veszélyezteti, jövedelemigazolástól, illetve az (8) bekezdésben foglaltaktól
függetlenül is nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal minimum
3.000,- Ft, maximum 6.000,- Ft lehet.
(6)
Elemi kár esetén, illetve ha a gyermeket nevelő család létfenntartását
veszélyeztető helyzetbe kerül a támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft-ig
terjedhet.
(7) A kérelem benyújtására a 4. § (2) bekezdése az irányadó.
(8) A kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító
dokumentumokat.

Beiskolázási támogatás
6. §
(1) Az önkormányzat - hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül - a tanévkezdés
megkönnyítése érdekében a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
általános iskolai és középiskolai nappali tagozatos tanulók részére a tanulmányok
folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében tankönyvtámogatást biztosíthat.
(2) A tankönyv-támogatási összeg felvételét megelőzően iskolalátogatási igazolást
kell bemutatni.

Gyermekek karácsonyi támogatása
7. §

4

Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi - hivatalból,
jövedelemre tekintet nélkül a karácsonyi ünnepek előtt a felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanulók részére is - a gyermekek részére támogatást biztosíthat. A
támogatás keretösszegét, valamint az elosztás szabályait a képviselő-testület az
önkormányzat éves költségvetésének függvényében, költségvetési rendeletében
állapítja meg.

Természetben nyújtott ellátások
8. §
14

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Képviselő-testület döntése alapján
pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
(2) Természetbeni ellátások különösen:
- gyermekintézményi étkezési térítési díj vagy annak egy része átvállalása,
- tankönyv, tanszertámogatás.
- normatív alapon nyújtott támogatást az általános iskolás gyermekek részére
vásárolt bérlettérítéshez
(3) 15A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni
formájáról a döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz.
(4) 16A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg
természetbeni ellátás formájában, ha
- a kérelem természetbeni támogatásra irányul; a kérelem benyújtását
megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve oktatás-neveléssel
kapcsolatos költségek tekintetében hátraléka keletkezett,
- a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának)
támogatására irányul
- az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó)
a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.
(5) 17
(6) Ha a természetbeni ellátás értéke nem éri el a kiváltott pénzbeli ellátás értékét,
akkor a támogatás hiányzó részét pénzben kell kiegészíteni.
(1)

A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
9. §
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása
irántikérelmet szóban vagy írásban a Körjegyzőségen terjesztheti elő a szülő vagy más
törvényes képviselő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelésioktatási intézmény, gyámhatóság, családvédelemmel foglalkozó intézmény, védőnő,
14
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természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet is kezdeményezheti.
(3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság elbírálásához kérelmező
köteles csatolni:
a) a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt
nyilatkozatot a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt, (1. számú
melléklet) illetve indokolt esetben a 2. számú mellékletben elhelyezett
vagyonnyilatkozatot,
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 készíttetett - megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet,
c) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolást,
d) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében - ha
nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor állapítják meg a támogatást - az oktatási
intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.
(4) 18
(5) A támogatás odaítélésénél - indokolt esetben - ki kell kérni a területileg illetékes
gyermekjóléti szolgálat; tanulói jogviszony esetén az intézményvezető, óvodás korú
gyermek esetében az óvodavezető véleményét.
10. §
(1)

(2)

19

Az e rendelet szerinti beiskolázási támogatás megállapítására vonatkozó
hatáskörének gyakorlását (ideértve az ellátás megszüntetését is) a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 5.000,- Ft összeghatárig a
polgármester is megállapíthat.
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11. §

(1)
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a pénzben fizetett tankönyvtámogatás,
illetve a karácsonyi támogatás kifizetésének időpontjáról és módjáról az azt
megállapító határozatban kell rendelkezni.
(3) 21
(4) 22Amennyiben a támogatás összege nem fedezi az étkezésért fizetendő díjat, a
különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
12. §
18
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Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgálat,
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközis foglalkozás.

Gyermekjóléti szolgálat
13. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Gondozási Központ és
Gyermekjóléti Szolgálattal – 8999. Zalalövő, Kossuth u. 4. – kötött feladat-ellátási
szerződés keretén belül biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más
törvényes képviselő szóbeli vagy írásbeli kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1)
bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár
- gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végzi. A kérelmet
előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet.
(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg.

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás
14. §
Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról
szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Térítési díj
15. §
(1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított
ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések intézményi
térítési díjának mértékét a Képviselő-testület évente két alkalommal rendeletben
határozza meg. Az intézményi térítési díj összegéről a jegyző az ellátási területen élő
lakosságot (a helyben szokásos módon) és az intézményvezetőket is tájékoztatja.
(3) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege.

Záró rendelkezések
16. §
(1)

(2)

E rendelet 2004. február 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit - amennyiben az
a kérelmező számára előnyösebb - a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni
kell.
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról
7

(3)

szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, valamint a gyámhatóságról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.)
számú Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaszentgyörgy
község Önkormányzati Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 6/1998.(III.30.) számú rendelete, valamint az azt módosító
4/2001.(IV.28.) és a 3/2003.(II.25.) számú rendelete.

Zalaszentgyörgy, 2004. január 22.

Császár László
polgármester

Takács Árpádné
körjegyző

Záradék:
A rendelet a község hirdetőtábláján 2004. január 23-án kihirdetve.
Zalaszentgyörgy, 2004. január 23.
Takács Árpádné
Körjegyző

Zalaszentgyörgy község körjegyzőjétől
Szöveges indokolás
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló rendelet tervezethez
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a Képviselő-testület rendeletet
alkotott 1998-ban: a módosított 6/1998.(IV.28.) számú önkormányzati rendeletet a gyermekvédelem helyi rendszeréről.
Az azóta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai, illetve szabályozási ellentmondások miatt indokoltnak látta a Képviselő-testület előző ülésein, hogy ne az érvényben lévő 6/1998.(IV.28.)
számú rendeletét módosítsa újra, hanem új rendeletet alkosson a jogszabályi keretek között.
A korábbi rendelethez képest ez a tervezet a következő fontosabb szabályozási elemekben tér
el:
a.) A rendelet célja és hatálya alapjában véve nem változott meg, csak a megfogalmazás módosult.
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b.) A gyermekvédelem rendszere annyiban változott, hogy a rendelet tervezet több konkrét
ellátási formát határoz meg a korábbi hatályos rendeletnél.
1.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás szabályozásánál a jogszabályi rendelkezésekre
csak utalás történik.
Bekerült a rendeletbe, hogy indokolt esetben környezettanulmányt kell készíteni. Ha a környezettanulmány megállapításai, vagy a hivatalos tudomás nem felel meg a jövedelemnyilatkozatnak, akkor a vagyoni helyzetet is meg kell vizsgálni.
A kérelem benyújtásától, illetve a jogosultság megszűnésétől függően félhavi ellátás is megállapítható.
2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályozása annyiban változott, hogy
5.000,- Ft összeghatárig a polgármester is megállapíthatja azt.
3.) Új lehetőségként szerepel a Képviselő-testület részére - a hivatalból és jövedelemigazolásoktól függetlenül - tankönyvtámogatás biztosítása a tanulók részére.
4.) Szintén új támogatási jogcíme az Önkormányzat költségvetésében biztosítható, a
karácsonyi ünnepek előtt adható egyszeri támogatás.
5.) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni juttatásként való biztosításáról részletesebb rendelkezéseket fogalmaztunk meg, a gyakorlati problémákat is figyelembe véve.
c.) Az eljárási szabályok alapjában véve nem változtak. A kérelemhez csatolandó jövedelem
és vagyonnyilatkozat nyomtatványát a rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.
d.) Az elmúlt időszakban felvetett hatáskör-átadási elképzelés is bekerült az új rendeletbe,
mely szerint 5.000, Ft összeghatárig a polgármester is megállapíthat rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást.
e.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében csak a gyemekjóléti szolgálat biztosításának módja változott meg a korábbi rendelethez képest.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, véleményük elmondására, illetve döntsenek a hatáskör gyakorlásának átruházása kérdésében.
Zalaszentgyörgy, 2004. január 16
Takács Árpádné
Körjegyző
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