Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2003. (II. 26.) Ör. számú
rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
(egységes szerkezetben)
I. rész
Mátramindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt
felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén - a Gyvt-ben, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról, és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló, 133/1997 (VII.29.)
Kormány rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997(IX.10.) Kormány rendeletben foglaltakkal összhangban megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget
nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve
gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a
hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült
fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
A rendelet hatálya
2.§ *
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Mátramindszent község területén
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Mátramindszent területén tartózkodó
magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem
rendelkezik –
b) a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok
által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
c) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(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 gyermekekre is.
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül
a Mátramindszent község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek
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elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
A gyermekek védelmének rendszere
3.§
(1)** A jogosult gyermek számára az önkormányzat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot, a képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást állapít meg,
(2) A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni,
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol
igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
(3) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a) pénzbeni és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása
- gyermekek átmeneti gondozása
Eljárási rendelkezések
4.§
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri
Hivatalnál (továbbiakban: hivatal), a rendelet 1. és 2. számú mellékletével rendszeresített
formanyomtatványon terjesztheti elő.
(2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási
intézmények, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény
(természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet is kezdeményezheti.
(3) **
(4) **
(5) **
(6).*
5.§
(1) Az ellátások megállapítására irányuló kérelemhez csatolni kell az e rendelet 3. számú
mellékletében foglalt nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt. Amennyiben a
vagyoni helyzet vizsgálata is szükséges, a kérelemhez a felhívástól számított nyolc napon
belül csatolni kell e rendelet 4. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is.
A kérelemhez az alábbi igazolásokat kell továbbá becsatolni:
a) A gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot,
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megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet,
c) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolást,
d) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az
oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
(2) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és
házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj
összegével.
(3) Az egy főre jutó havi jövedelem megállapításánál rendszeres jövedelmek esetén a kérelem
benyújtását megelőző 3 hónap, egyéb jövedelmeknél a megelőző 1 év átlagát kell
figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok
miatt tartós romlás vélelmezhető.
(4) A jövedelemszámításnál közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe
venni:
- a szülőt, a szülő házastársát, vagy élettársát,
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton
egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermeket,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermeket,
- az előzőekbe nem tartozó, a Csjt, alapján a szülő, vagy házastársa által eltartott
rokont.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérő szülővel
(törvényes képviselővel) közös háztartásban élő valamennyi
a) vérszerinti és örökbefogadott gyermeket,
b) nevelt és családba fogadott gyermeket.
(6) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a
gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen
diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg
nem haladóan átmeneti gondozásba részesül.
(7) Ha a helyi önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása
alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a Gyvt. 129.§ (2) bekezdése szerinti
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentum benyújtására. Abban az esetben, ha a
fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70%át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül
megállapításra.
A környezettanulmány megállapításait - különösen a vagyoni helyzetről - minden esetben
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. *
(8) Vagyoni helyzet vizsgálatát kell elrendelni, ha a Gyvt 134.§ (4) bekezdésében foglaltak
nem járnak eredménnyel. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő
közeli hozzátartozók vagyonára is. *
(9) Amennyiben a környezettanulmány alapján, illetve a vagyoni helyzet vizsgálata során
megállapítást nyer, hogy az egy főre jutó vagyon értéke meghaladja a Gyvt 19.§ (7)
bekezdésében foglalt mértéket, a támogatás nem állapítható meg, illetve a már
megállapított ellátást meg kell szüntetni *.
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A pénzbeli és természetbeni ellátások
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**
6.§
6.§** (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását az általános szabályokon
túlmenően kezdeményezheti
- a nevelési-oktatási intézmény,
- a gyámhatóság, továbbá
- más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy
- a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) gyermek étkeztetés normatív kedvezményének,
b) a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak,
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek
az igénybevételre.
(3) A jegyző a rendszeres kedvezményre való jogosultságot a Gyvt. 19. § (2)-(9)
bekezdésében meghatározottak szerint állapítja meg.
(4) Az ellátás megállapítása kérelemre, hivatalból, illetve az (1) bekezdésben meghatározott
szervek kezdeményezésére indul. A kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő,
illetve a nagykorú jogosult polgármesteri hivatalnál terjesztheti elő.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7.§
(1) A Képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzet különösen: valamely családtag tartós betegsége, vagy ellátatlan
munkanélkülisége miatt bekövetkezett 50 %-os mértékű jövedelemcsökkenés, illetve az
elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás.
(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családjukat kell alkalmanként rendkívüli
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni,
illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális
válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,
betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak.”
(3) A rendkívüli támogatás egyszeri összege 5. 000.-Ft-nál kevesebb és a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum egyszeres összegénél magasabb nem lehet.
(4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb 3
alkalommal adható.
(5) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot
indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.
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határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül. Amennyiben a házipénztárból való
kifizetés akadályba ütközik, a támogatást a kézbesítést követő 8 napon belül utalványozni
kell.
(7) A támogatás elbírálása előtt be kell szerezni a gyermekjóléti szolgálat javaslatát,
véleményét.*

III. rész
A természetben nyújtott ellátások
8.§
(1) A képviselő-testület döntése alapján a rendszeres gyermekvédelmi és **a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is adható, különösen a
védelembe vett gyermek számára.
(2) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és
tanszerellátásának támogatása, élelmiszer csomag, a gyermekintézmények étkezési
térítésének díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj,
illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. *
(3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatást vagy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
természetbeni ellátás formájában történő megállapítását, (vagy a már megállapított
rendszeres támogatás természetbeni ellátásra valló átváltoztatását) kezdeményezheti,
illetve javasolhatja a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó szerv,
személy. Köteles azt kezdeményezni, ha az ügy összes körülményeire tekintettel
feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást nem gyermekre fordítja.*
(4) Természetben nyújtott ellátás megállapítása esetén a támogatási összeget közvetlenül az
intézmények felé kell átutalni.
(5)
(6)
IV. rész
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
9.§
(1) A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatásra a Gyvt. 39 – 40. §, a gyermekek napközbeni ellátására a
41 – 44, a gyermekek átmeneti gondozására a 45 –51. §-okat kell alkalmazni.
(3)** A gyermekjóléti szolgáltatást szervezését, irányítását és összehangolását az
önkormányzat a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása keretében
biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítési díjmentes és önkéntes.
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A térítési díjak
10.§
(1) Ha a törvény másként nem rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás, illetve gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásáért, gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a fiatal felnőttek
utógondozói ellátásáért térítési díjat kell fizetni.
(2) A fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat külön rendeletben határozza meg.
A normatív kedvezmények
11.§
(1) Gyermekétkeztetés esetén a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb a huszadik évének betöltéséig
a) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az
intézményi térítési díj ötven százalékát,
b) három- vagy többgyermekes családnál gyermekenként az intézményi térítési díj
ötven százalékát,
c.) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj
ötven százalékát
A 11.§ (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott óvodás gyermek után az intézményi
térítési díj további 50%-át *
kedvezményként kell biztosítani. Az a)–d) pont a továbbiakban együtt: normatív
kedvezmény.
(2) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak
kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre a szakképzésre vonatkozó
rendelkezések szerint létrejött tanulói szerződése alapján már jogosult.
(3) Az (2) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban
élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, valamint
c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermekeket.
(4) Az önkormányzat további gyermekenkénti kedvezményt nem állapít meg.
Záró rendelkezések
12. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a
133/1997. (VII. 29.) és a 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.
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gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. Törvény által szabályozott pénzbeni és
természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló, 1997. évi 13. számú rendelet.

Mátramindszent. 2003. február 26.

Molnár Gábor
polgármester

Babjákné Bocsok Anna
jegyző

A mai napon kihirdetve:
Mátramindszent, 2003. február 28.

Babjákné Bocsok Anna
Jegyző
A *-gal jelölt szövegrészeket a 7/2004. (IX. 16.) Ör. sz. rendelet módosította, illetve iktatta
be, kihirdetésével hatályosítva.
A **-gal jelölt szövegrészeket a 6/2006. (V. 24.) Ör. sz. rendelet módosította, illetve iktatta
be, kihirdetésével hatályosítva.
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1. számú melléklet
a 2/2003. (II. 26.) Ör. sz. Rendelethez

KÉRELEM
rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításához

A kérelmező:
Neve (leánykori név is):.........................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................
Állandó lakóhelye: ................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................
Családi állapota: ....................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

Mátramindszent, …….. év ………………………. hó …….. nap

_________________________________
a kérelmező aláírása

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:
-

-

a kérelmezőnek és családtagjainak a kérelem benyújtását megelőző 6, illetve, a
havonta rendszeresen nem mérhető jövedelmek esetén, a 12 hónap jövedelmére
vonatkozó jövedelemigazolásokat
amennyiben a kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik, erről szóló nyilatkozatát
a rendelet 3. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot
amennyiben a vagyoni helyzet vizsgálata is szükséges: a rendelet 4. melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot
közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek esetén az
iskolalátogatási igazolást
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
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2. számú melléklet
a 2/2003. (II. 26.) Ör. sz. Rendelethez

KÉRELEM
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához

A kérelmező:
Neve (leánykori név is):.........................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................
Állandó lakóhelye: ................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................
Családi állapota: ....................................................................................................

A kérelem rövid indoklása:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

Mátramindszent, …….. év ………………………. hó …….. nap

_________________________________
a kérelmező aláírása

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:
-

-

a kérelmezőnek és családtagjainak a kérelem benyújtását megelőző 6, illetve, a
havonta rendszeresen nem mérhető jövedelmek esetén, a 12 hónap jövedelmére
vonatkozó jövedelemigazolásokat
amennyiben a kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik, erről szóló nyilatkozatát
a rendelet 3. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot
a háziorvos igazolását, ha betegségre hivatkozással kérik a támogatást
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

