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AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 
18/2009. (XI. 26.) 

 
_R E N D E L E T E_ 

 
A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL  

 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) b) pontjában és 
(2) bekezdésében, 29. § (1)–(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére 
nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a következő rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

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 Atkár község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
állampolgárokra, valamint a Gyvt. 4. §-ában foglalt személyekre. 
 

3. § 
A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: 

a) pénzbeli és természetbeli ellátások:  
aa)  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
ab)  gyermekintézményi térítési díj támogatása, fiatal felnőttek étkezési térítési díj 

támogatása 
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:  

ba)  gyermekjóléti szolgáltatás, 
bb)  gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai 

napközi. 
 

Hatásköri szabályok 
 

4. § 
(1) A Képviselő-testület 

a)  évente rendeletben szabályozza a helyi önkormányzat által fenntartott személyes 
gondoskodást nyújtó intézmények intézményi térítési díját. (Gyvt. 147.§.) 

b)  dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátások működtetésének formájáról. (Gyvt. 
97.§.) 

c)  gyakorolja az intézmények fenntartójának irányítási jogkörét az önkormányzati 
intézmények vonatkozásában (Gyvt. 104.§.) 

d)  évente értékeli a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat ellátását (Gyvt. 96.§. (6) 
bek.) 
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(2) A Képviselő-testület a Szociális és Művelődésügyi Bizottsága  
a)  a jogosult gyermek számára rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot állapít me 
b)  dönt a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésének elrendeléséről. 
c)  dönt a természetben nyújtandó rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájáról, 

mértékéről. (Gyvt. 28.§.) 
d)  dönt a gyermekek napközbeni ellátását igénybevevő gyermek egyéni rászorultsága 

alapján – a törvény által nyújtott normatív kedvezményen túl – biztosítható további 
kedvezményről.  

(3) A jegyző 
a)  a jogosult gyermek számára rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot állapít meg (Gyvt. 19-20/A §) 
b)  kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg (Gyvt. 20/B 

§) 
 

A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 
 

5. § 
(1)  Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 

kérelmet írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes 
képviselő. 

(2)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot és 
jövedelemigazolásokat, illetve fiatal felnőtt kérelme esetén a közép- vagy felsőfokú 
oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében – ha nagykorúság után is 
folyósítják, vagy akkor állapítják meg a támogatást – be kell csatolni az oktatási 
intézmény igazolását is a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról is. 

(3)  Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat 
kell alkalmazni. 

(4)  A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát 
környezettanulmány készítésével lehet vizsgálni. 

(5)  Ha az eljáró szerv hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány készítése alapján a 
gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak, a család vagyoni helyzetét meg kell 
vizsgálni. Ebben az esetben a kérelmezőnek a felhívástól számított nyolc napon belül 
csatolnia kell a kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott vagyonnyilatkozatot.  

 
6. § 

(1)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésének időpontjáról és módjáról, 
valamint a természetbeni ellátás formájában nyújtott támogatás biztosításának 
időpontjáról és módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni. 

(2)  A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintő 
lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró 
szervet. 

(3)  Amennyiben a támogatás összege nem fedezi az étkezésért fizetendő díjat, a 
különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie. Ha a megállapított támogatás összege 
nagyobb, mint a fizetendő díj, a különbözet pénzben kerül kifizetésre az (1) 
bekezdésben foglaltak szerint. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha természetbeni 
támogatást valamilyen okból nem lehet biztosítani (így: az étkeztetést biztosító 
gyermekintézmény zárva tartása, betegség).  

 
Pénzbeli és természetbeni ellátások 
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

[Gyvt. 21. §] 
 

7. § 
(1)  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható – a Gyvt. 21. § (2) bekezdésének 

figyelembevételével – annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában 
a)  az egy főre eső havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

150 %-át, 
b)  gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 220 %-át 
nem haladja meg és a gyermek 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 kapcsolattartásának, 
illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy 
iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. 

(2)  Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak abban az esetben 
állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsőfokú 
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. 

(3)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 75 %-a. 

(4)  Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb három alkalommal, amennyiben 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül két alkalommal részesíthető 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 

(5)  A Szociális és Művelődésügyi Bizottság méltányosságra okot adó élethelyzetben a (3) 
bekezdésben foglalt összegen felül is –eseti döntéssel – nyújthat támogatást. 

 
8. § 

(1)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 
(2)  Természetbeni ellátás a tankönyvtámogatás. 
(3)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a 

döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz. 
(4)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg 

természetbeni ellátás formájában, ha 
a)  a kérelem természetbeni támogatásra irányul; 
b)  amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltételezhető, hogy a a szülő 

(gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. 
 

Gyermekintézményi térítési díj támogatása, fiatal felnőttek étkezési térítési díj 
támogatása 

 
9. § 

(1)  A Szociális és Művelődésügyi Bizottság kérelemre étkezési térítési díj támogatásban 
részesíti az óvodai, alsó- és középfokú oktatási, valamint a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó intézményben ellátásban 
részesülő gyermeket, fiatal felnőttet, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó 
havi jövedelem összege nem haladja meg 
a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az 

öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 150%-át, 
aa)  ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, 

vagy 
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ab)  ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
ac)  ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (3) vagy (4) bekezdésében 

foglalt feltételeknek; 
b)  az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át az a) pont alá nem tartozó 

esetben, 
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem 
haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt. 19. § (7) bekezdésben meghatározott 
értéket. 

(2)  A támogatás legfeljebb foglalkoztatási, illetve oktatási évre (tanévre) állapítható meg. 
(3)  Ha a jogosultsági feltételek évközben megszűnnek, a támogatás folyósítását meg kell 

szüntetni. 
(4)  A támogatás havi összege gyermekenként nem haladhatja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át. 
 

Tankönyvtámogatás 
 

10. § 
(1)  Az önkormányzat hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül, éves költségvetésének 

függvényében a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a település közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók részére tankönyvtámogatást 
biztosíthat. 

(2)  Az önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó tanulók részére a támogatást az 
önkormányzat természetben nyújtja úgy, hogy a tanulók számára részben, vagy 
egészben ingyenesen biztosítja a tankönyveket. 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
11. § 

Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
a)  gyermekjóléti szolgáltatás 
b)  gyermekek napközbeni ellátása. 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

12. § 
(1)  A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat szerződés alapján a Gyöngyös Körzete 

Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti 
Szolgálata útján biztosítja. 

(2)  A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes 
képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, vagy bármely 
állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. A kérelmet 
előterjeszteni, 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. 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 

13. § 
A gyermekek napközbeni ellátásának megszervezése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben történik. 
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Záró rendelkezések 
 

14. § 
(1)  E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit – amennyiben az a 

kérelmező számára előnyösebb – a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 
(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/1998. (IV. 15.) számú, az 

1/2000. (II. 9.) számú, a 7/2000. (IV. 26.) számú, a 4/2001. (IV.25.) számú, a 8/2004. 
(IV.14.) számú rendelet. 

(3)  E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 
29.) Korm. rendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell 
alkalmazni. 

 
Atkár, 2009. november 26. 
 
 

 

Záradék: 
 
Ezen rendelet kihirdetve: 2009. november 26. 
Atkár, 2009. november 26. 
 
 

 

Benei Bertalan 
polgármester 

Dr. Jakab Csaba 
jegyző 

 Dr. Jakab Csaba 
jegyző 


