
Tiszakürt Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

4 /2007.(II. 22.) 

rendelete 

 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 

 

 

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)–(2) 

bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében (a 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 az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

 

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 

 

1. § 

 

Azon ellátások meghatározása és szabályozása, melyek a gyermekek törvényben foglalt 

jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez segítséget 

nyújtanak, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 

megszüntetéséről. 

 

 

2. § 

 

 (1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszakürt község közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező magyar állampolgárságú, a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, 

valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyerekekre és fiatal felnőttekre, 

valamint szüleikre. Továbbá 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. 

(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) 

bekezdésben 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 gyermekekre is. 

(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a 

község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyerekek esetében is, ha az 

ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek 

veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 

 

3. § 

 

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: 

a) pénzbeli és természetbeli ellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, születési 

támogatás, 



b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, 

gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai napközi. 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

4. § 

 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 

akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és a család időszakosan létfenntartási 

gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. . A 

támogatás hivatalból is megállapítható. 

(2)  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – az (1) bekezdésben megjelölt feltételek 

figyelembe vétele mellett is elsősorban annak  a gyermeknek,   illetve családnak  állapítható 

meg, 

 a) ahol a gyermek átmeneti, vagy tartós nevelésbe vétel hatálya alatt áll és a támogatás a 

családjával való kapcsolattartás  érdekében szükséges, 

b) ahol a gyermeknek az a) pontban leírt nevelésbe vétele megszűnését követően a 

támogatásra a családba való visszahelyezés érdekében van szüksége, 

c) ha a gyermek nyolc napot meghaladó időtartamú kórházi kezelésre szorul, 

d) ahol az egyik, vagy mindkét szülő elhalálozott és a gyermek ellátatlan marad, 

e) ahol a gyermekek ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, és 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. 

(3) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti, 

jövedelemigazolástól, illetve az (1)–(2) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is nyújtható 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem. 

(4)A pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke alkalmanként a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum  legkisebb összegének 10 %-ánál kevesebb nem lehet, 

de a támogatás összege nem lehet több  annak 50 %-ánál. 

 

Születési támogatás 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat egyszeri támogatást biztosít a szülőnek gyermek születése esetén, 

amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak: 

 

a) a gyermek szüleinek legalább egyike a gyermek születésekor, és a gyermek születését 

közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Tiszakürtön bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik, és itt is tartózkodik, 

b) a gyermek bejelentett lakóhelye Tiszakürtön van, 

c) a  támogatásban részesülő szülő a gyermeket saját háztartásában neveli. 

(2) A támogatást a gyermek születését követő 180 napon belül a gyermek törvényes 

képviselője igényelheti. 



(3) A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, 

valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli. 

(4) A támogatás mértéke újszülött gyermekenként: 2007. évben 22.000,- Ft.  

(5) A támogatás mértékét 2007 évtől a mindenkori költségvetési rendelet határozza meg. 

 

Természetben nyújtott ellátások 

 

6. § 

 

 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is 

nyújtható. 

(2) Természetbeni ellátások különösen: gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, 

családgondozó által történő vásárlás biztosítása. 

(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) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul 

vagy 

c) amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltételezhető, hogy a gyermek 

nevelése, gondozása érdekében a természetben nyújtott támogatás célra vezetőbb. 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának eljárási szabályai 

 

7. § 

 

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

kérelmet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő a szülő vagy más 

törvényes képviselő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a 149/1997. 

(IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot és 

jövedelemigazolásokat, (3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) 

bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításánál a jövedelemszámításra 

irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap, egyéb 

jövedelmeknél pedig egy év. 

(4) A rendkívűli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó hatáskört (ideértve az 

ellátás megszüntetését is) a képviselő-testület a Szociális ügyek Bizottságra ruházza át. 

(5) A születési támogatás megállapításának hatáskörét a képviselőtestület a polgármesterre 

ruházza át. 

(6) A megállapított támogatások kifizetésének, biztosításának időpontjáról és módjáról,  az azt 

megállapító határozatban kell rendelkezni. 

 (7) A kérelem elbírálása során környezettanulmány készíthető. Kötelező a vagyoni helyzet 

vizsgálata, amennyiben az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány 

megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a 

jövedelem nyilatkozatban szereplő adatoknak. (Tv. 19.§ (5) – (8) bekezdés). 

A pénzbeli támogatás kifizetésére a Polgármesteri Hivatal házipénztárában kerül sor annak 

megállapítását követő 5 munkanapon belül. 

 



 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

8. § 

 

Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás 

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközis foglalkozás. 

 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

9. § 

 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat  családgondozóval biztosítja Nagyrév 

községgel társulási megállapodás alapján. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes 

képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a Gyvt. 

107.§-a alapján jegyző, a Gyvt. 108.§-a alapján a gyámhivatal 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. 

 

 

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás 

 

10. § 

 

Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló – 

többszörösen módosított – 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezései alapján történik. 

 

Térítési díj 

 

11. § 

 

Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül 

az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni, mely külön rendeletben kerül megállapításra 

 

Záró rendelkezések 

 

11. § 

 

 (1) E rendelet 2007.  év  március hó 1 napján lép hatályba. Rendelkezéseit – amennyiben az a 

kérelmező számára előnyösebb – a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 

 (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.) Korm. rendeletben és 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.  



 (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a  Tiszakürt Község  

Önkormányzatának  a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2004. (III. 

25.) rendelete  

  

 

Tiszakürt, 2007. február 22. 

 

 

 

 

 

                       Tálas László                                                         dr. Héczei Eszter 

                       polgármester                                                                jegyző 

 

 

 

A rendelet az SzMSz – ben foglaltak szerint kihirdetésre került. 

 

 

 

 

                                                                                                   dr. Héczei Eszter 

                                                                                                          jegyző 

 


