Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2004.(IV.22.) rendelete
a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a
gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 157.§. (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§.
E rendelet célja, hogy meghatározza Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
biztosított – a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított
1997. évi XXXI. törvényben ( a továbbiakban: Gyvt.) is szabályozott, a gyermekek pénzbeli és
természetbeni ellátásának forrásait, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét.
2.§.
(1) E rendelet hatálya kiterjed a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel- a Nagykereki
közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú szülői felügyeletet gyakorló
szülők, gyámok, és a gondozásukban élő gyermekekre, valamint- ha nemzetközi szerződés
másként nem rendelkezik- az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal
rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre,
fiatal felnőttre és szüleire.
(2) 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 gyermekeire.
(3) Nagykereki közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek
védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés
elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
(4) A 2.§ (2) bekezdése az Európai Közösségi csatlakozást követően lép hatályba.
(5) Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők bejelentett lakóhelye különböző
illetékességi területen található, a támogatások megállapítására akkor van lehetőség, ha a
gyermek nagykereki bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Ha a gyermek bejelentett lakóhelye egyik szülőjének lakcímével sem azonos, a támogatások
megállapítására akkor van lehetőség, ha az anya nagykereki bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.
(6) Ha a jogosult tényleges tartózkodási helye más önkormányzat illetékességi területén van, úgy
az érdemi döntésről haladéktalanul értesíteni kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
szervet.

3.§.
Gyermekjóléti szolgálat
(1). Nagykereki Községi Önkormányzat a gyermekek testi, lelki egészségének családban történő
nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében gyermekjóléti szolgálatot szervez.
(2.) A gyermekjóléti szolgáltatást önálló családgondozó foglalkoztatásával biztosítja, aki
tevékenységét az 1997. évi XXXI. tv.-ben foglaltak alapján végzi.

4 .§.
Gyermekek napközbeni ellátása
(1). Nagykereki Község Önkormányzata az iskolai napközis foglalkoztatás keretében, valamint
óvodában napközbeni időszakra elsősorban azoknak a gyermekeknek a nappali felügyeletét,
nevelését, foglalkoztatását, étkeztetését szervezi meg, akiknek a szülei gyermekük napközbeni
ellátásáról nem tudnak gondoskodni.
(2). Továbbá olyan gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, akiknek testi, szellemi
fejlődése érdekében erre szükség van.
(3). A gyermek iskolai napközis foglalkozáson való részvételéről szülői felügyeleti joggal
rendelkező törvényes képviselő részére az intézményvezető dönt, a 4-5 bekezdésekben foglalt
eltérésekkel.
(4). Az intézményvezető a családgondozó kezdeményezésére - szülői felügyeleti joggal
rendelkező törvényes képviselő egyetértésével - dönthet a gyermek iskolai napközis
foglalkozáson való részvételéről. A családgondozó egyúttal javaslatot tesz a hatáskörrel
rendelkező szervnek a rendszeres gyermekvédelmi támogatás étkezési térítési díj formájában
történő megállapítására.
(5). Az önkormányzat jegyzője a védelembe vett gyermek szülői felügyeleti joggal rendelkező
törvényes képviselőjét kötelezheti a gyermeke iskolai napközis, valamint óvodai foglalkozáson
való részvételére.

Pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
5.§.
(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő
családok anyagi támogatása a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése,
illetve a gyermek családban történő ellátásának az elősegítése, illetve a gyermek családból
történő kiemelésének megelőzése érdekében.
(2) A képviselő-testület a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra vonatkozóan a Gyvt. 19-20.§ait változatlanul alkalmazza.
(3) A kérelemben valamint a jövedelem nyilatkozatban szereplő adatok valódiságának a
megállapítása céljából a támogatás megállapítására vonatkozó döntés meghozatala előtt,
valamint a már folyósított támogatás felülvizsgálata során környezettanulmányt kell végezni.
Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján, a
gyermeket gondozó családban a család életkörülményei nem felelnek meg a
jövedelemnyilatkozatban foglalt adatoknak, a vagyoni helyzet vizsgálatát a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, módosított
149/1997. (IX.10.) számú Kormány rendelet ( a továbbiakban: Gyer.) 65.§. (5), illetve (6)
bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni.
(4) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a Gyvt. 19.§ (4) bekezdésében meghatározott közös
háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.
6.§.
A rendszeres támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 22%-val.
Eljárási szabályok a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításához és
folyósításához
7.§.
(1).1 A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti
igényt a polgármesteri hivatalban írásban lehet benyújtani. Az elektronikusan történő ügyintézést
e rendelet kizárja.
(2). A rendszeres illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatás folyósítását javasolhatja a
védőnő, háziorvos, óvoda és iskola vezetője, és a gyermekjóléti szolgáltató.
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(3). A kérelem elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a hozzátartozói személyi adatairól,
családja jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó igazolásokat becsatolni.
(4). A jogosultsági feltételek fennállását köz- vagy hitelt érdemlő magánokirattal, illetve a
polgármesteri hivatalnál vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.
(5). Az a személy, aki e fejezetben megállapított támogatásban részesül, köteles lakóhelyében és
jövedelmi helyzetében bekövetkezett olyan változásról, amely a támogatás további folyósítására
jogosulatlanná teszi, 15 napon belül írásban bejelentést tenni.
(6). Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő köteles a támogatás
visszafizetésére, természetbeni ellátás esetében a pénzegyenérték megfizetésére.
8.§.
E fejezet alkalmazása szempontjából jövedelemszámítás - igazolás módja
(1). A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap havi átlagát kell
figyelembe venni. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt
tartós romlás vélelmezhető.
(2). Az igazolás módja:
a. Munkabér esetén a kiállítást megelőző 3 havi nettó jövedelem átlagáról szóló
munkáltatói igazolás.
b. Munkanélküli járadékban részesülőnél az ezt megállapító határozat másolata.
c. Nyugdíjak és egyéb járadékok esetén tárgyhavi vagy előző havi szelvény.
d. Jövedelempótló támogatás esetén a polgármesteri hivatal nyilvántartása.
e. 2Vállalkozók esetében személyes nyilatkozat az előző 6 havi jövedelem átlagáról.
f. 3Mezőgazdasági őstermelők esetében személyes nyilatkozat az előző 6 havi nettó
jövedelem átlagáról.
(3) A rendszeres támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtására, az igazolás és a
nyilatkozat tartalmára, valamint a jövedelemszámításnál irányadó időszakra a Gyvt.
szabályait kell változatlanul alkalmazni.
(4) Ha a rendszeres támogatást jogerősen megállapították az a kérelem benyújtásától esedékes
azzal, hogy a kérelmet
a) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét,
b) a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás 50%-át kell kifizetni.
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9.§.
(1) A tárgyhónapra esedékes rendszeres támogatásokat, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig
kell kifizetni.
(2) A rendszeres támogatásokat a polgármesteri hivatal szociális irodája által készített kimutatás
alapján havonta készpénzben kell kifizetni.
10.§.
(1) 4A rendszeres támogatások megállapításáról, összegének és formájának, jogosultjának
megváltoztatásáról, valamint a támogatás éves felülvizsgálatának eredményéről,
megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni.
11.§.
(1) A rendszeres támogatást meg kell szüntetni:
a) ha a rendszeres támogatásban részesülő a család jövedelmi és vagyoni viszonya alapján
már nem jogosult a támogatásra, ( ideértve azt az esetet ha a jogosult házasságkötése
szerinti új családban az egy főre jutó jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja
a Gyvt. 19.§ (2) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét. )
b) ha a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és a 23.
életévét betöltötte,
c) ha a jogosult felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét
betöltötte.
(2) Ha a rendszeres támogatást már megkezdett hónapban kell megszüntetni, a megszüntetés a
hónap utolsó napjával történik.
12.§.5

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
13.§.
(1)
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A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban ( a továbbiakban:
rendkívüli támogatás) részesíti, ha:
a) a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
b) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került ( pl. betegség, elemi kár, stb.)

A 8/2005.(IX.08.) Ö.r. 3.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg. (Hatályos: 2005. szeptember 08-tól.)
A 8/2005.(IX.08.) Ö.r. 3.§ (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezve. (Hatályos: 2005. szeptember 08-tól.)
6
A 8/2005.(IX.08.) Ö.r. 3.§ (5) bekezdésével megállapított szöveg. (Hatályos: 2005. szeptember 08-tól.)
5

(2) Rendkívüli támogatást elsősorban azoknak a gyermekeknek kell megállapítani:
a) akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve
b) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez
kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak,
illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség, vagy
iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak.
14.§.
(1) A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri összege nem lehet kevesebb 3.000Ft-nál.
(2) A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri legmagasabb összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladhatja meg.
(3) Nem jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra az a család, ahol az egy főre jutó havi
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja.
(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetben akkor is részesülhet rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban, ha a gyermeket gondozó család, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelme
meghaladja a (2). bekezdésben foglalt jövedelemhatárt.
15.§.
A rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtását követően a családnál környezettanulmányt
kell készíteni.
16.§.7

Természetbeni ellátások
17.§.
(1) A rendszeres támogatás megállapítható készpénzben, és természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
(2) Természetbeni ellátás formájában nyújtható a rendszeres támogatás, vagy annak egy része, az
általános iskolás korú:
a) védelembe vett gyermekek számára, különösen gyermekintézményi díj megfizetésére,
b) egyéb ellátás kifizetésének átvállalására,
c) tankönyv és tanszerellátásának támogatására
d) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj.
(3) Természetben lehet megállapítani a rendszeres támogatást, vagy annak egy részét, a
középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére:
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a) tandíj,
b) egyéb ellátás kifizetésének átvállalására,
c) tankönyv és tanszerellátásának támogatására.
(4) A támogatás óvodai és általános iskolai jogviszonyban álló gyermekek részére akkor
állapítható meg étkezési térítési díj formájában, ha
a. a gyermek szülői felügyeletét gyakorló szülő étkezési díj hátraléka meghaladja a két
hónapot,
b. a családgondozó a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a
napközbeni ellátás igénybevételére tesz javaslatot a szülőnek, melyet az nem fogad el
arra való hivatkozással, hogy térítési díjfizetési kötelezettségét teljesíteni nem tudja,

18.§.

(1) A rendkívüli támogatás készpénzben és természetbeni ellátás ( vásárlási utalvány, az igénylő
költségeinek közvetlen átvállalása, stb.) formájában is nyújtható.
(2) Természetbeni ellátás formájában nyújtható az ellátás a védelembe vett gyerekek számára
különösen akkor, ha:
a) a gyerekek tankönyv és tanszerellátásának támogatására és
b) a gyermek ellátásával kapcsolatos költségek átvállalására kérték a támogatást.

19.§.

(1) A rendszeres és rendkívüli támogatás megállapítása iránti kérelmet a polgármesteri
hivatalban kell benyújtani.
(2) A támogatások megállapítása iránti kérelmekhez csatolni kell:
a) a normatív és az önkormányzati rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez
a Gyer. 65.§. (1) és (2) bekezdésében foglalt igazolásokat, és nyilatkozatokat;
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez a Gyer. 65.§ (1) bekezdésében
foglalt nyilatkozatot és igazolásokat.
20.§.8
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A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit az önkormányzat évente
egy alkalommal október 15-ig felülvizsgálja.

Záró rendelkezések
21.§.
E9 rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében,
a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3.§-ával összhangban, az Európai Közösségnek
vonatkozó rendeleteivel és irányelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
E rendelet 2004. május 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott
kérelmek esetében kell alkalmazni. A hatálybalépést megelőzően megállapított és folyósított
rendszeres gyermekvédelmi támogatásokra, első ízben az éves felülvizsgálatkor kell a
rendelkezéseket alkalmazni.

Nagykereki, 2004. április 22.

Kovács Miklósné S.k.
polgármester
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Dr. Gombos Attila S.k.
jegyző
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