
Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2011. (V. 26.) ÖR. sz. rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2009. (III. 01.) ÖR. sz. rendelet (tovább: R.) 

módosításáról 

 
Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. törvény 20/C. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja 
 

1. § 
 

(1) A R. 8. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
 

„(2) Az óvodáztatási támogatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
20/C. §-a alapján a jegyző állapítja meg. 

 
(3) Hajdúbagos Községi Önkormányzat a Gyvt. 20/C. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 

óvodáztatási támogatás helyben biztosított formáját, - az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett - 
természetbeni támogatásként nyújtja.  

 
(4) A természetbeni támogatást a jegyző a Gyvt. 20/C. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, az arra jogosult 

gyermek szülője részére – a gyermek beíratását követő legfeljebb huszonegy napon belül – biztosítja.  
 
(5) A jegyző a természetben nyújtandó óvodáztatási támogatást Hajdúbagos Község Polgármesteri Hivatal Önálló 

Gyermekjóléti Szolgáltató családgondozója közreműködésével biztosítja. 
 
(6) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatással segíteni kell a gyermek rendszeres óvodába járást, így a 

természetbeni támogatás formája különösen:  
 
a) ruházati cikkek – utcai cipő, utcai ruha, váltóruha, váltócipő (a rendszeres óvodába járáshoz és a 

benntartózkodáshoz szükséges mértékben) 
b) tisztasági felszerelés (pl: papír zsebkendő, wc-papír, szappan, fogkrém stb.) 

 
(7) A családsegítő az önkormányzat által biztosított összegből vásárolja meg gyermekenként a szükséges ruházati és 

felszerelési tárgyakat, amit elismervény ellenében átad a szülő részére a (4) bekezdésben foglalt határidőn belül. A 
családsegítő összeg felhasználásáról tételes elszámolást nyújt be a jegyző részére.” 
 
(2) A R., a jelen rendelet 1. sz. mellékletét képező, de a R. szempontjából az alábbi 2. számú melléklettel egészül 

ki. 

2. §  
Záró rendelkezés 

 
(1) A R. további rendelkezési változatlanul maradnak. 
(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. július 01. napjától kell alkalmazni. 
(3) A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Hajdúbagos, 2011. május 26. 
 
             (:  Szabó Lukács Imre : )                                                    ( :  Dr. Dászkál Tibor Ákos : ) 
                      polgármester                                                                               mb. jegyző 
 
KIHIRDETVE: Hajdúbagos, 2011. május 27. 

( :  Dr. Dászkál Tibor Ákos : ) 
mb. jegyző 



 

1. sz. melléklet 

KÉRELEM  
az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához 

Alulírott ........................... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő kérem rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke(i)m óvodáztatási támogatását. 

NYILATKOZAT 

A) Személyi adatok 

1. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítását kérő 
a) neve (születési név is): ........................................................................................................... 
b) anyja neve: ........................................................................................................................... 
c) születési helye, ideje: ............................................................................................................. 
d) lakcíme: ................................................................................................................................ 

2. A gyermek(ek) 
a) neve (születési név is): ........................................................................................................... 
b) anyja neve: ............................................................................................................................ 
c) születési helye, ideje: .............................................................................................................. 
d) lakcíme: ................................................................................................................................ 

 

B) Nyilatkozat az iskolai végzettségről (Ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét 
szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell.) 

(A megfelelő aláhúzandó!) 
1. Kijelentem, hogy iskolai végzettségemről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 7. számú melléklete szerint már nyilatkoztam. 
 
VAGY 
 
2. Kijelentem, hogy gyermeke(i)m hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 
folytatott tanulmányaimat fejeztem be sikeresen. 

C) Záradék 

Nyilatkozom, hogy az óvodáztatási támogatás igénybevétele esetén gyermek(i)m rendszeres óvodába 
járásáról gondoskodom. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban közölt adatoknak az óvodáztatási 
támogatás megállapítására irányuló eljárásban való kezeléséhez. 
 
 
Dátum: ......................................................... 

 

................................................................................  
óvodáztatási támogatást igénylő aláírása 

 


