
GÉGÉNY KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2008. (VIII.13.) 

r e n d e l e t e  

A gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

Gégény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) 

bekezdés b) pontja, (5) és (6) bekezdése, 21. §-a, 29.§-a, 32. § (1) bekezdés d.) pontja, 40. § 

(1) bekezdése, 41. § (3) bekezdése, 48. § (1) bekezdése, 104. § (1) bekezdés b) pontja, 131.§ 

(1) bekezdése, 147. § (3) bekezdése, 162. § (5) bekezdése alapján biztosított jogkörében 

eljárva a Gyvt.-ből adódó feladatainak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja  

 

I. Rész 

A rendelet célja 

1.§ 

 

A rendelet célja, hogy a Gégény község közigazgatási területén a gyermekek védelme 

érdekében a jogszabályokkal összhangban meghatározza a helyi önkormányzat által 

biztosított a pénzben és természetben biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit, a 

jogosultság feltételeit, igénybevételének módját, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátásokat, illetve az ellátások igénybevételének rendjét és az ellátásonként 

fizetendő térítési díjak mértékét. 

 

A rendelet hatálya 

2.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Gégény Község Önkormányzatának közigazgatási területén 

tartózkodó és a Gyvt. 4. §-ában szabályozott gyermekekre és fiatal felnőttekre.  

 

Értelmező rendelkezések 

3. § 

 

(1) E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére a Gyvt 5.§-ában foglaltakat kell 

alkalmazni. 

(2) A család fogalmára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (Sztv.) 4.§ (1) bekezdés c. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.  

 

 

II. Rész 

A gyermekek védelmének helyi rendszere 

4.§ 

(1) Pénzbeli ellátáson a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kell érteni. 

      (2) A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátáson: 

     a) gyermekjóléti szolgáltatást, 

     b) gyermekek napközbeni ellátását, 

                c) gyermekek átmeneti gondozását kell érteni. 

 

 



III. Rész 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

5.§ 

 

(1)  A Képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a Gyvt. 21. § 

(1)-(3) bekezdése alapján, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási 

gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

(2)  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként esetenként és családonként legalább 2.000 

Ft, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a állapítható 

meg. 

(3)  A támogatást pénzben vagy természetben lehet nyújtani.  

(4)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást elsősorban akkor lehet természetbeni ellátás 

formájában megállapítani: 

a) ha a kérelem a gyermek térítési díjának (hátralékának), tandíjának, kollégiumi 

díjának, tankönyv-tanszerellátásának, gyógyszerköltségének, ruhaneműjének, 

élelmezésének támogatására szolgál, 

b) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő a pénzbeli 

támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására, szükségletei kielégítésére 

fordítja. 

c) a védelembe vett gyermek esetében, ha a gyermek körülményei ezt indokolják, 

d) alapellátásban részesülő gyermek számára a gyermekjóléti szolgálat javaslata 

alapján, 

e) ha a szülő ezt kifejezetten kéri gyermeke érdekében. 

 (5) A természetben nyújtott ellátások formái különösen: 

- tankönyv-, tanszerellátás, 

- tandíj, kollégiumi díj kifizetése 

- étkezési térítési díj átvállalása, 

- élelmezési utalvány, élelmiszer, ruhanemű vásárlására jogosító utalvány 

adása. 

(6) A támogatás kifizetése a Polgármesteri Hivatal házi pénztárából készpénzben, vagy a 

lakossági folyószámlával rendelkező jogosult számlájára történő átutalással történik, a 

támogatás megállapítását követő 8 napon belül. 

(7) A támogatást harmadik személynek is lehet utalni, ha tartani lehet attól, hogy a 

törvényes képviselő életvezetési problémája miatt azt nem a gyermek érdekében 

használja fel. Ilyen esetben a rendeltetésszerű felhasználást családgondozó felkérésével 

kell biztosítani. 

(8) A (4) bekezdés b. - e. pontjaiban szabályozott esetekben elszámolási kötelezettség is 

előírható. 

(9) Nem részesülhet a tárgyévben újabb támogatásban az a család, amelyik a felhasználást 

az elszámolásra adott határidőig nem igazolta, mindaddig, amíg elszámolási 

kötelezettségének nem tesz eleget. 

(10) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából különösen létfenntartást 

veszélyeztető helyzetnek minősül: 

- a gyermek beteg és a szülő ezen okból egy hónapot meghaladó táppénzes 

állományba kerül, 

- egyik vagy mindkét szülő elvesztése,  

- nagyobb összegű, váratlan vagy nem tervezhető kiadások, 



- új ellátás (nyugdíj, árvaellátás) megigénylésekor legalább két havi 

jövedelem-kiesés esetén az új ellátás első folyósításig terjedő időszakban 

fennálló ellátatlanság, 

- elemi kár. 

(11) A támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani e rendelet 

1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell a 

(11) bekezdésben leírt létfenntartást veszélyeztető helyzet igazolásához: 

a) a gyermek betegsége miatt a szülő egy hónapot meghaladó táppénzes 

állományba kerülésről a házi orvosi igazolást, 

b) egyik vagy mindkét szülő elvesztéséről halotti anyakönyvi kivonatot, 

c) nagyobb összegű, váratlan vagy nem tervezhető kiadásokról számlát, befizetési 

csekket, fizetési felszólítást, egyéb igazolást, iratot, 

d) új ellátás megigénylésekor legalább kéthavi jövedelem-kiesésről az ellátás 

intézése során keletkezett, az eltelt időt tanúsító iratokat. 

(12) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását a szülő vagy más törvényes 

képviselőn túl kezdeményezheti: nevelési-oktatási intézmény, gyermekjóléti szolgálat, 

gyámhatóság, más család- és gyermekvédelemmel foglalkozó szerv.  

 

IV. Rész 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

6.§ 

 

Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt. 39. §-ában foglaltak szerint biztosítja. 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

7. § 

 

A Gyvt. 39. §-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a településen társulási 

formában a Gyvt. 40. §-ában meghatározott szerint működő Szociális Alapszolgáltatási 

Központ (4516 Demecser, Szent I. u. 2.-4.) útján biztosítja az önkormányzat. A gyermekjóléti 

szolgálat gégényi telephelye: 4517 Gégény, Táncsics-köz 1. sz. 

Gyermekek napközbeni ellátása 

8. §
1
 

„ 

(1) A gyermekek napközbeni ellátását a Képviselő-testület: 

a) napközi otthonos óvoda,   

b) iskolai napközi otthoni ellátás, 

c) bölcsőde 

    keretében biztosítja. 

(2)  Az (1) bekezdés: 

a) a) és b) pontja szerinti ellátást az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

(4484 Ibrány, Lehel u. 59.) tagintézményei: Gégény, Rákóczi u. 44. szám 

alatti óvoda, valamint a Gégény, Rákóczi u. 42. szám alatti iskola napközi, 

                                                        
1 Módosította 2/2012.(II.10.) rendelet, hatálybalépés napja: 2012.  február 13. 



b) c) bekezdés szerinti ellátást a Gégény Község Önkormányzati Bölcsőde (4517 

Gégény, Rákóczi u. 44.)  

keretében biztosítja.” 

 

Gyermekek átmeneti gondozása 

9. § 

 

Gégény Község Önkormányzata a Gyvt. 45.§-ában meghatározott átmeneti gondozást a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés útján biztosítja. 

 

 

V. Rész 

Az ellátásokért fizetendő térítési díj 

10.§ 

 

(1) A rendelet 4.§ (2) bekezdés a. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatás után 

térítési díjat nem kell fizetni. 

(2) Jelen rendelet 4.§ (2) bekezdés b. pontja szerinti gyermekek napközbeni ellátása 

után az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

(3) A napközbeni ellátás intézményi térítési díjának alapja az étkeztetés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az étkeztetés nyersanyag 

költségét a Képviselő-testület évente határozatban állapítja meg. 

(4) Az intézményi térítési díjat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

(5) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a 

(3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és 

az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 148.§ (6) és (7) bekezdése 

szerinti normatív kedvezmények és e rendelet (5) bekezdés szerinti 

kedvezmények figyelembevételével. Normatív kedvezmény csak egy jogcímen 

vehető igénybe. 

(6) Normatív kedvezményben nem részülő igénybevevő esetén, amennyiben a család 

egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, az intézményvezető a személyi térítési díjat e 

rendelet 3. számú mellékletében meghatározottak szerint mérsékelheti. 

(7) A személyi térítési díj mérséklésére a kérelmet e rendelet 4. számú melléklete 

szerint az intézményvezetőhöz kell benyújtani. 

(8) A jövedelem igazolására: 

a. a rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 

három egymást követő hónap jövedelméről,  

b. egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hat egymást követő 

hónap jövedelméről  szóló igazolást kell csatolni.  

(9) A kérelemhez mellékelni kell e rendelet 5. számú melléklete szerinti jövedelem 

nyilatkozatot (133/1997.(VII.29.) Korm. rend. 5. sz. melléklete.) 

(10) A rendelet 4.§ (2) bekezdés c. pontja szerinti átmeneti gondozásért a térítési 

díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat helyi rendelete szerint kell 

fizetni. 

(11) A személyi térítési díjat a Gyvt. 146. § (2) bekezdésében meghatározott 

személyeknek kell megfizetni. 

(12) A személyi térítési díjat havonta a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell 

az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára megfizetni. 



 

 

VI. Rész 

Hatásköri és eljárási szabályok 

11. §  

(1) E rendeletben szabályozott ellátások megállapítása a (2) és (3) bekezdésben foglaltak 

kivételével a Képviselő-testület hatásköre. 

(2) Az átmeneti gondozás elrendelésének hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre 

ruházza át. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának (óvodai és iskolai napközi) megállapítása, valamint 

a személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető hatásköre. 

(4) A (2) és (3) bekezdésben hozott döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a 

Képviselő-testülethez lehet fellebbezni. 

 

VII. Rész 

Záró rendelkezések 

12. § 

 

(1) E rendelet 2008. szeptember 1-én lép hatályba. 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi előírásokat, a Gyvt. és 

végrehajtási rendeletei, valamint a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gégény Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól szóló 4/2006.(III.31.) rendelete. 

 

   Zakor Ildikó sk.      Balázsné Keller Olga sk. 

     polgármester       jegyző 
 
 

 

Záradék: 

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2008. augusztus 13. 

 

G é g é n y, 2008. augusztus 13. 

       

Balázsné Keller Olga  

                Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



11/2008.(VIII.13.) rendelet 

1. számú melléklete 

KÉRELEM 

Alulírott  

1. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kérő neve (leánykori név is): 

.............................................................................................. ...................................................... ........  

a) Anyja neve: ............................................................................. ...... ........................................ ........  

b) Születési helye, ideje: ........................................................................... ..... ........................... ........  

c) Lakóhelyének címe: ........................................................................................... ..... .............. ........  

kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. 

Kérelem indokolása:   

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Kérelmemhez az alábbi igazolást csatolom: 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Dátum: .............................................................. 

..................................................................... 

rendkívüli gyermekvédelmi  támogatást 

igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása 

 

 

A kérelemhez csatolni kell : 

- a kérelem indoklásában leírt rendkívüli élethelyzet bizonyítására az alábbi igazolásokat: 

 

a. a gyermek betegsége miatt a szülő egy hónapot meghaladó időtartamú 

táppénzes állományba kerülésről a házi orvosi igazolást, 

b. egyik vagy mindkét szülő elvesztéséről halotti anyakönyvi kivonatot, 

c. nagyobb összegű, váratlan vagy nem tervezhető kiadásokról számlát, befizetési 

csekket, fizetési felszólítást, egyéb igazolást, iratot, 

d. új ellátás megigénylésekor legalább kéthavi jövedelem-kiesésről az ellátás 

intézése során keletkezett, az eltelt időt tanúsító iratokat. 

 

 

 

 



2. melléklet a 11/2008.(VIII.13.) rendelet önkormányzati rendelethez
2
 

 

Bölcsődei intézményi térítési díj  

(forintban) 

 A B 

1 Reggeli 40 

2 Tízórai  25 

3 Ebéd 125 

4 Uzsonna 40 

5 Étkeztetés összesen: 230 

6 Gondozás  0 

7 Gondozás összesen: 0 

 

 

Az táblázatokban megállapított összegek ÁFA nélküli árak, melyekre a hatályban lévő 

mindenkori ÁFÁ-t kell számolni.” 

 

 

 

 

 

1/2008.(VIII.13.) rendelet  

3. számú melléklete 

 

A térítési díjak mérsékléséről 

 

Egy főre eső jövedelem 

(az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének %-ában) 

Kedvezmény  

(%) 

Család esetén 140%-ig 10 

Egyedülálló esetén 150%ig 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
2
 Módosította a 6/2012.(III.28.) rendelet, hatálybalépés napja: Ibrány város Képviselő-testülete által 

elfogadott rendelet hatálybalépésének napja. 



11/2008.(VIII.13.) rendelet 

4. számú melléklete 

KÉRELEM 

 

Alulírott  

1. A személyi térítési díj mérséklésének megállapítását kérő neve (leánykori név is): 

.............................................................................................. ...................................................... ........  

a) Anyja neve: ............................................................................. ...... ........................................ ........  

b) Születési helye, ideje: ........................................................................... ..... ........................... ........  

c) Lakóhelyének címe: ........................................................................................... ..... .............. ........  

kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a személyi térítési 

díjat mérsékelni szíveskedjenek. 

 

 

Kérelem indokolása:  ………………………… .. ……………………………………………………… 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

Dátum: .............................................................. 

.....................................................................a 

személyi térítési díj mérséklését kérelmező 

vagy törvényes képviselőjének aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/2008.(VIII.13.) rendelet 

5. számú melléklete 

(a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. számú melléklete) 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

Az ellátást igénybe vevő neve: ....................................................................................... 

A fizetésre kötelezett neve: ............................................................................................ 

Leánykori neve: ............................................................................................................. . 

Címe: .............................................................................................................................. 

      

 A rendszeres havi jövedelem összetevői  Havi összege 

 1.  Munkaviszonyból, munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyból, valamint 

egyéb jogviszonyból (pl. táppénz) 

  

 2.  Társas és egyéni vállalkozásból   

 3.  Saját jogú nyugdíjszerű és egyéb rendszeres ellátásból (pl. családi pótlék, 

árvaellátás, gyes, gyermektartásdíj) 

  

 4.  Az önkormányzatok és a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátásból (pl. munkanélküli-járadék, rendszeres szociális segély, 

rendszeres gyermekvédelmi támogatás, jövedelempótló támogatások) 

  

 5.  Egyéb forrásból (pl. ösztöndíj, bérbeadás)   

 6.  Összes rendszeres bruttó jövedelem (1+2+3+4+5)   

 7.  A személyi jövedelemadó, az egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék 

és a munkavállalói járulék összege 

  

 8.  Összes rendszeres nettó jövedelem (6-7)   

      

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Kelt: .................................... 

....................................................... 

a fizetésre kötelezett aláírása 

A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell: 

- a feltüntetett jövedelmekről a típusuknak megfelelő igazolást vagy azok 

fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás stb.), 

- a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állók esetében a gondnok aláírása, 

a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állók esetében a gondnok és a 

gondnokolt együttes aláírása szükséges. 

 

(A rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három egymást 

követő hónap jövedelméről, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hat hónap 

jövedelméről szóló igazolást kell csatolni. ) 

 

 

 

 

 

 
 


