
 

 

 

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

A  gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

 

8/2003. (IX.11.) ÖR. számú 

 

RENDELETE 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyerekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt 

felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyerekek részére pénzben és természetben, valamint  

a személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátásokról az alábbi rendelete alkotja:  

 

I. Fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet célja 

 

1.§  

 

A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapítsa a Hajdúbagos Község 

Önkormányzat által a Gyvt. alapján a gyermekek védelme érdekében pénzben és természetben 

biztosított, és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, a jogosultság 

feltételeit, az eljárási szabályokat, az ellátások igénybevételének módját, feltételeit és garanciáit. 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§  

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Hajdúbagos község illetékességi területén állandó lakcímmel 

rendelkező magyar állampolgárok, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal 

rendelkező bevándorlókra, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert 

gyermekekre, fiatal felnőttekre, valamint szüleikre. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá minden olyan gyermekre, aki Hajdúbagos Község 

területén sem állandó lakcímmel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik, azonban az 

önkormányzat által biztosított ellátás hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné. 

 

(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) és (2) 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. 

 

 

 

 

 



Eljárási rendelkezése 

 

3.§ 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzben és természetben nyújtott ellátások iránti kérelmeket a 

szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalhoz nyújthatja be, az ellátások 

megállapítására irányuló eljárás hivatalból is indítható. 

(2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási 

intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, természetes 

személy, illetve a gyermekek érdekeit ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. 

 

(3) Abban az esetben, ha a gyermek védelme, az ellátás önkéntes igénybevétele nem biztosított, 

a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője kötelezhető az ellátás igénybevételére. 

 

(4) A pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi ellátások megállapítása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, azonnali 

intézkedést igénylő rendkívüli esetekben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapításáról a polgármester dönt. 

 

4.§  

 

(1) A pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatások iránti kérelemhez csatolni 

kell: 

- a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot, a jövedelmi 

adatokra vonatkozó bizonyítékokat (rendszeres jövedelemmel rendelkező esetében sz utolsó 3 havi 

átlagjövedelemről, egyéb jövedelmek esetében 1 évről), 

- tanulói/hallgatói jogviszony fennálásáról szóló igazolás, 

- tartósan beteg, fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó orvosi igazolás,  

- gyermektartásdíjat megállapító bírósági határozatot. 

 

(2) Az egy főre számított jövedelmet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény előírásai alapján kell meghatározni.  

 

(3) A kérelmező 15 napon belül köteles kérelméhez csatolni az (1) bekezdésben meghatározott 

dokumentumokat, ellenkező esetben a kérelmet indoklás nélkül el kell utasítani. 

 

(4) Abban az esetben, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány 

megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a 

jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak a kérelmező köteles a 149/1997. (IX.10.) 

Korm. rendelet 6. számú mellékelte szerint vagyonnyilatkozatot tenni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.§  

 

(1) A megállapított pénzbeli ellátást készpénzben, pénztári kifizetéssel, a természetben nyújtott 

ellátást/ pl. étkezési térítési díj – hátralék- kollégiumi díj stb./ Az ellátást nyújtó 

intézménynek történő átutalással, jóváírással, más természetbeni támogatást/ élelmiszer, 

gyógyszer, ruházat/ a jogosult részére történő átadással kell teljesíteni. 

 

(2)  Amennyiben a természetben ellátás megállapított összege nem kerül teljes mértékben az 

intézménynek átutalásra, úgy a különbözetet készpénzben a jogosultnak kell kifizetni.  

 

(3) A tárgyhónapra esedékes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatást a jogosult 

részére a tárgyhónapot követő hónapban legkésőbb az 5. munkanapig kell kifizetni a 

polgármesteri hivatal házipénztárából, illetve az intézmények átutalni, jóváírni. 

 

II. Fejezet 

 

A GYERMEKEK VÉDELMÉNEK HELYI RENDSZERE 

 

A pénzbeni és természetbeni ellátások formái 

 

6.§  

 

A gyermekek védelmét Hajdúbagos Község Önkormányzata pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja, az alábbiak szerint: 

 

a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások:  

 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 

 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 

 

b.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

 

 gyermekjóléti szolgáltatás 

 gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai napközi. 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatások 

 

7.§  

 

(1) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül az a gyermek, akinek a családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét, és a gyermek családban történő nevelkedése nem áll a gyermek 

érdekével ellentétben. 

 

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglalt rendelkezések alapján 

történik.  

 

(3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatást a jogosult nagykorúvá válása időpontjáig meg kell 

szüntetni. 

 



(4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra irányuló kérelmek elbírálása, az ellátásra való 

jogosultság megállapítása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

8.§  

 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermeket gondozó család, 

amely időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető 

élethelyzetbe kerül. 

 

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen: 

 

 ha a gyermek ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, 

 szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, 

 gyermekfogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, 

 nevelésbe vett gyermek családjával kapcsolattartás, 

 gyermek családba történő visszakerülésének elősegítése, 

 betegség, vagy iskoláztatás miatt. 

 

(3) A támogatás elsősorban: 

 

- élelmiszer, ruházat, gyógyszervásárlás céljára 

- tanévkezdésre 

- egyéb váratlanul felmerülő jelentősebb kiadások fedezésére szolgál  

 

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermeket gondozó családonként évente 

legfeljebb három alkalommal állapítható meg. 

 

(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás készpénzben, vagy más- a gyermeknek kedvezőbb 

formában – nyújtható 

 

(6) A rendkívüli támogatás egyszeri összege 3.000.-Ft-nál kevesebb és a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 120%-ánál magasabb nem lehet. 

 

(7) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban csak különösen indokolt esetben részesülhet az, 

aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 

 

Természetben nyújtott ellátások 

 

9.§  

 

(1) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, vagy annak egy része természetbeni 

ellátás formájában is nyújtható – különösen a védelembe vett gyermekek számára – az 

ellátásra jogosult gyermek gondozására kötelezett személy hozzájárulásával. 

 

(2) A természetbeni ellátás formája lehet: 

- gyermekintézményi térítési díj, vagy annak egy része, 

- tandíj, 

- tankönyvtámogatás, 

- tanszertámogatás, 



- élelmiszer-,ruházati-és gyógyszertámogatás. 

 

(3) Akkor lehet a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás 

formájába megállapítani, ha 

- a kérelem a gyermek tanszer ellátásának támogatására, illetve a térítési díj támogatására irányul 

- a kérelem benyújtását megelőzően nevelési- oktatási intézménynél térítési díj, illetve tanítással – 

neveléssel kapcsolatos költségek tekintetében hátraléka keletkezett. 

- az ügy összes körülményeire való tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást 

nem a gyermekre fordítja. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

10.§  

 

(1) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a./ gyermekjóléti szolgáltatás 

b./ gyermekek napközbeni ellátása keretében 

- óvoda 

- iskolai napközis foglakozás 

 

 

(2) Hajdúbagos Község közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti 

alapellátásokat az önkormányzat az általa fenntartott intézmények keretén belül biztosítja az 

önkormányzat. 

 

A gyermekjóléti szolgálat 

 

11. §. 

 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a 

gyermekvédelmi törvényben foglaltak alapján. 

 

(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását külön jogszabályban 

meghatározott képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásával látja el. 

 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti: 

- a gyermek 

- a gyermek törvényes képviselője 

- a gyámügyi szolgálat 

- a polgármesteri hivatal jegyzője 

- az oktatási intézmények 

- a gyámhivatal 

- a védőnő 

- az állampolgár 

 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

 

 

 

 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 



 

12.§. 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátása iránti igényt a szülő/ törvényes képviselő/ az intézmény 

vezetőjénél nyújtja be, aki soron kívül dönt az ellátás biztosításáról és értesíti a szülőt/ 

törvényes képviselőt/ a fizetendő térítési díj mértékéről, a befizetés időpontjáról. 

 

(2) A kérelem elbírálásánál a gyermek szülője/ törvényes képviselője/ kötelezhető arra, hogy a 

gyermeke egészségi állapotáról háziorvosának igazolását mellékelje. 

 

(3) Indokolt esetben a szolgáltatás a kérelem benyújtásától azonnal adható.  

 

Térítési díj 

 

13.§ 

 

(1) A gyermek napközbeni ellátása keretében ellátási naponként az alábbi térítési díjat kell 

fizetni. 

a./ óvodai intézményi térítési díj: 176.-Ft/ ellátási nap  

b./ iskolai intézményi térítési díj: 214.-Ft/ellátási nap, 

 

mely tartalmazza a tízórait, ebédet, uzsonnát, de nem tartalmazzák a 12%-os áfát. 

 

(2) A gyermekek étkezési intézményi térítési díját a képviselő-testület évente két alkalommal 

vizsgálhatja felül. 

 

(3) Ha az étkezési térítési díj összegében változás történik, a megállapított térítési díj összegét 

kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záró rendelkezések 

 

14.§  

 

(1) E rendelet 2003, október 01-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépéskor már benyújtott, de még nem bírált kérelmek 

elbírálásánál alkalmazni kell. A rendeletben nem szabályzott kérdésekben a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az e 

törvény végrehajtására kiadott központi jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúbagos Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 5/2000. (VI.23.) ÖR. számú 

rendelete. 

 

 

Hajdúbagos, 2003. szeptember 11.  

 

 

                               Szabó Lajos                                                         Jenei Attila 

                              Polgármester                                                            jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2003. szeptember 12. 

 

 

 

                                                                                                             Jenei Attila  

                                                                                                                  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


