CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2003. (IX.5.) SZÁMÚ RENDELETE
A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Csór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 természetbeli 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 feltételrendszert és az
eljárásokat szabályozza.
2. §1
(1) a.) A rendelet hatálya kiterjed Csór község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
 magyar állampolgárságú,
 ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a letelepedési vagy bevándorlási
engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert
gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
 a munkavállalók Közösségén belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
b.) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a
Csór Község közigazgatási területén tartózkodó:
 Az Európai Szociális Kartát megerősítő országot állampolgárainak a külföldiek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. Törvény rendelkezései
szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekekre is,
 Magyar állampolgárságú gyermekre lakóhelytől függetlenül.
3. §
A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:
a.) pénzbeni és természetbeni ellátások:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény2
 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1
2

Módosította a 15/2004. (VI.1.) számú rendelet 2004. június 1. napjától.
Módosította a 2/2006. (I.16.) számú rendelet 2006. február 1. napjától.
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 gyermekjóléti szolgálat,
 gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai
napközi.
Pénzbeli és természetbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
4. §
(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) a Gyvt. 148. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés
normatív kedvezményének,
b) a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott egyszeri támogatásnak,
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek
az igénybevételére.3
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló kérelmet a szülő,
törvényes képviselő vagy a nagykorú gyermek a Polgármesteri Hivatalban terjesztheti elő.4
(3) A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát, ha a Gyvt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.5
(4) A kérelmező és a vele - a jövedelemszámításnál figyelembe veendő közös háztartásban élő
- közeli hozzátartozóinak vagyoni helyzete abban az esetben vizsgálható, ha a kérelmező
családjában a jövedelem megállapítása a kérelmező által lakott lakás, illetve a saját és vele
közös háztartásban élők közeli hozzátartozóinak tulajdonában álló vagyon fenntartási
költségeinek figyelembevételével nem lehetséges.6
(5) Az egy főre jutó jövedelem számításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében, a vagyoni
helyzet vizsgálatánál a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.7
5. §8
(1) A feltételek fennállása esetén a jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
(2) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a
gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha
a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte
be, vagy
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
(3) Házasságkötés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg
kell szüntetni, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó havi
jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja a 19. §-ban meghatározott
jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét.
6. §9
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(1) A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában
egyszeri támogatást folyósít.
(2) Az egyszeri támogatás gyermekenkénti összege 5000 forint.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7. §10
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható:
a) ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
b) különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyának, gyermeke megtartása
miatt, illetve a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások
enyhítésére,
c) a nevelésbe vett gyermek családjának a gyermekkel való kapcsolattartás elősegítésére,
d) a gyermek családjába való visszakerülésre,
e) betegség vagy beiskolázás miatt.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege gyermekenként 2.000 Ft.
(3) Egy gyermek után évente legfeljebb 4.000 Ft támogatás vehető igénybe.
Óvodáztatási támogatás
7/A. §11
A települési önkormányzat jegyzője a Gyvt. 20/C §-ban meghatározottak alapján óvodáztatási
támogatást nyújt.
Természetben nyújtott ellátások
8. §
(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
(2) Természetbeni ellátás formájában nyújtható a rendszeres gyermekvédelmi támogatás – a
megállapított támogatás összegéig – ha a gyermek törvényes képviselőjének életmódjából
eredően a támogatás felhasználása nem a gyermek érdekeit szolgálná.
(3) Pénzbeli ellátásként megállapított rendszeres gyermekvédelmi támogatást természetbeni
ellátásra kell átváltoztatni, ha bebizonyosodik, hogy a szülő (gondozó) az ellátást nem a
gyermek érdekében használta fel.
(4) Természetbeni ellátás lehet:
 étkezési térítési díj átvállalása,
 élelmiszer utalvány,
 tankönyv, tanszerellátás költségeinek biztosítása,
 tandíj, kollégiumi díjfizetés átvállalása,
 egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj átvállalása,
 útiköltség térítés (bejáró középiskolásoknak)
 gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatás.
(5) Az étkezési térítési díjkedvezmény elszámolása az alábbiak szerint történik:
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Hivatal az étkezési térítési díjat átutalja az intézmény számlájára. Amennyiben a
térítési díj magasabb összegű mint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege, a
különbözetet a szülő vagy törvényes képviselő fizeti meg.
b) Ha a fizetendő térítési díj összege kevesebb mint a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás összege, a különbözetet a szülő vagy törvényes képviselő részére ki kell
fizetni.
A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
9. §
(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 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásához a
kérelmezőnek csatolni kell:
a) a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot a
jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt,12
b) a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére 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 készített – 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.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a (2) bekezdés
a) pontjában foglalt nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, illetve a fiatal felnőtt kérelme
esetén a (2) bekezdés d) pontja szerinti igazolást is be kell csatolni.
(4) Az egy főre jutó jövedelem számításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
(5) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni jelen rendelet 4. § (4) bekezdésében
leírtak szerint.
10. §
(1) 13
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetése a házipénztárból történik, a határozat
kézhezvételétől számított 5 napon belül, melyről a megállapító határozatban a jogosultat
tájékoztatni kell.
(3) 14
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11. §
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivételével –
önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére
történik.
(2) Ha a gyermek a védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes
igénybevételével nem biztosított, a jegyző a védelembe vétel során az ellátás kötelező
igénybevételét rendelheti e.
(3) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgálat,
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében óvoda, iskolai napközis foglalkozás.
Gyermekjóléti szolgálat
12. §
(1) Csór Község Önkormányzata a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermekjóléti
alapellátások keretében gyermekjóléti szolgálatot működtet.
(2) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Székesfehérvári Kistérségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója útján biztosítja.15
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás az ellátást igénylő kérelme, a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében
meghatározott szervek és személyek, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár jelzése alapján
vehető igénybe.
(5) A kérelmet a családgondozónál kell előterjeszteni.
(6) A gyermekjóléti ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.
(7) A családgondozó feladatait a Gyvt. 39-40 §-ai határozzák meg.
Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás
13. §
(1) Az óvodai és az iskolai napközi otthoni ellátás igénybevételére a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A napközbeni ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjak mértékét a
képviselő-testület külön rendeletben határozza meg.
(3) A képviselő-testület a normatív térítési díj kedvezményeken felül 50 %-os térítési díj
kedvezményt biztosít a gyermek részére, ha
a) a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
mindenkori legkisebb összegét,
b) a család más rendszeres szociális ellátásra nem jogosult.
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Záró rendelkezések
14. §
(1) Jelen rendelet 2003. szeptember 5-én lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti a 9/1999. (X.1.) sz. Ör. Valamint az 1/2001. (III.1.) sz. Ör
rendeletek.
(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, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997.
(IX.10.) Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

