
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete 

(egységes szerkezetben) 
 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Tv. 18.§. /2/ bekezdésében, 29.§. /1/-/2/ 
bekezdésében, 131.§. /1/ bekezdésében /továbbiakban: Gyvt./ kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetben ellátásokról, 
illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 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 figyelembe véve a feltétel-rendszert és 
eljárásokat szabályozza. 
 

2.§. 
    
/ 1 / A rendelet hatálya kiterjed Magyarpolány község közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkezı 

- magyar állampolgárságú, 
- letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezı 
- a magyar hatóságok által menekültként elismert  

gyerekekre és fiatal felnıttekre, valamint szüleikre. 
 
/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 – lakóhelytıl 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. 
 

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

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
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- tankönyvtámogatás, beiskolázási segély 
 

 
b./ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 



- gyermekjóléti szolgálat, 
       -    gyermekek napközbeni ellátása érdekében mőködtetett óvoda, 

általános iskolai napközi. 
 
     Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 
  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
    4.§. 
 
/1/ Az önkormányzat jegyzıje   rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 
állapít meg, ha a Gyvt. 19.§. –ban meghatározott feltételek fennállnak. 
 
/2/ A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelızı 3 hónap havi 
átlagát kell figyelembe venni kivéve, ha a jövedelmi viszonyokban igazolhatóan 
tartós romlás következett be.  
 
/3/ A jövedelem számításánál a Gyvt. 19.§. /4/ bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni. 
 
/4/ Ha az önkormányzat a kérelemben, vagyonnyilatkozatban valamint a 
jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok valódiságát vitatja, a döntéshozatalt megelızıen 
környezettanulmányt készíthet. 
 
/5/ Az önkormányzat a jogosultság megállapításánál a vagyoni helyzetet is vizsgálja. 
 
/6/ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogerıs megállapítása esetén az 
a kérelem benyújtását követı hó l. napjától esedékes.  A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény l év idıtartamra állapítható meg. 
 
 
 
   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
     5.§. 
 
/1/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal fel- 
nıttnek, ahol a család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenn- 
tartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került /pl. betegség, elemi kár, 
beiskolázás, szülık munkanélkülisége stb./ 
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/2/ Fiatal felnıtt részére az /1/ bekezdésben foglaltakon túlmenıen csak abban az 
esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha középfokú vagy 
felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. 
 



/3/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem halad- 
hatja meg a 25.000.-Ft-ot. 
 
 
  Tankönyvtámogatás, beiskolázási segély 
 
    6.§. 
 
/1/ Az önkormányzat - hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – a tanévkezdés meg- 
könnyítése érdekében a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezı 
általános iskolai és középiskolai nappali tagozatot tanulók részére a tanulmányok 
folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében tankönyvtámogatást, illetve 
beiskolázási segélyt biztosíthat. 
 
/2/ A tankönyvtámogatás illetve a beiskolázási segély összege maximum 25.000.-Ft 
lehet alkalmanként. 
 
 
  Természetben nyújtott ellátások 
 
    7.§. 
 
/1/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 
 
/2/ Természetbeni ellátások különösen: 

- gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, 
- élelmiszervásárlás. 

 
/3/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
pénzbeli vagy természetbeni formájáról a döntéshozó az összes körülményt figyelembe 
véve határoz. 
 
/4/ A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsısorban akkor állapítható 
meg természetbeni ellátás formájában, ha 

- a kérelem természetbeni támogatásra irányul 
- a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának támogatására irányul 
- vagy az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a szülı 

a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. 
 
 
  A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 
 
    9.§. 
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/1/ Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása 
iránti kérelmet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elı a  
szülı vagy más törvényes képviselı.  
A szóban elıterjesztett kérelemrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. 



 
 
 
 
/2/ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

elbírálásához kérelmezı köteles csatolni: 
a./ 149/1997./IX.10./ Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 
nyilatkozatot, a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt, 
b./ a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a 
gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, 
illetıleg a szülıi felügyeleti jog egyik szülı általi gyakorlása esetén 
az erre vonatkozó – az illetékes gyámhivatal által készíttetett – 
megállapodást tartalmazó jegyzıkönyvet, 
c./ a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára  
vonatkozó igazolást, 
d./ közép – vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 
esetében –  az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve 
hallgatói jogviszony fennállásáról. 

 
/3/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálásához is szükséges 

a jövedelemigazolások csatolása. 
 
 
 
    
     10.§. 
 
Az e rendelet szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására 
vonatkozó hatáskört a képviselıtestület a Szociális és Egészségügyi Bi- 
zottságra ruházza át. 
A gyermekvédelmi kedvezmény  megállapítása a jegyzı hatáskörébe  tartozik. 
 
     11.§. 
 
 
/1/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a tankönyvtámogatás, illetve 
beiskolázási segély kifizetésére a bizottsági ülést követı legközelebbi pénztári 
napon kerül sor. 
 
/2/ Ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formá- 
jában állapították meg, úgy a támogatás összegét az önkormányzat az illetékes 
intézménynek, illetve kereskedelmi egységnek fizeti ki a Polgármesteri Hivatal 
házipénztárából. 
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  Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
    12.§. 



 
 

Az önkormányzat a következı gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
a./ gyermekjóléti szolgálat 
b./ gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközis foglalkozás  
 
 
   Gyermekjóléti szolgálat 
 
    13.§. 
 
/1/ A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat   l fı pedagógus által biztosítja.  
 
/2/ A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülı, más 
törvényes képviselı kérelmére, illetve a Gyvt. 17.§. /1/ bekezdésében felso- 
roltak, valamint a jegyzı, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár- 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. 
 
 
   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 az l. számú melléklet tartalmazza. 
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    Záró rendelkezések 
 
     16.§. 



 
 

/1/ E rendelet 2006. április l.napján lép hatályba. 
 
/2/ 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./ 
Kormányrendeletben és a gyámhatóságokról szóló 149/1997./IX.10./ Kormányrendeletben 
foglaltakat kell alkalmazni. 
 
/3/  A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
     
A kihirdetés napja 2006. március 30. 
 
 
Magyarpolány, 2006. március 20. 
 
 
 
………………………………….   ………………………………. 
Sebe István      Dr. Németh Csilla 
Polgármester      jegyzı 
 
 
Kihirdetve: 
 
2006. március 30. 
 
 
 
    Dr Németh Csilla 
     jegyzı 
      
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


