
Jobbágyi Község Képviselő-testületének 
2/2007. (I. 26.) rendelete 
a gyermekek védelméről  

 
 
Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja.  
 

I. fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
A rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén a Gyvt.-ben, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 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) Jobbágyi község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a 
letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok 
által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, 

b) a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
rendeletében meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az eljárás 
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

(2) A rendelet hatálya 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 is. 
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(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken 
kívül a település közigazgatási területén tartózkodó gyermek védelmében is, ha az 
ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a 
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.  

 
A gyermekek védelmének rendszere 

 
3. § 

 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszűntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 
 

Hatásköri szabályok 
 

4. § 
 
(1) A képviselő-testület a Gyvt.-ben előírt feladatai ellátásának a biztosítására a hatásköri 

szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) A képviselő-testület rendeletbe állapítja meg a személyes gondoskodás körébe 

tartozó ellátások intézményi térítési díját (Gyvt. 147. §). 
b) A képviselő-testület elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti 

kérelmeket (Gyvt. 21. §). 
c) A települési önkormányzat jegyzője a Gyvt.-ben meghatározott feltételek szerint 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. 
§). 

 
Eljárási rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló 

kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalnál írásban 
terjesztheti elő. 

(2) Az ellátások megállapítását oktatási intézmény, gyámhatóság, képviselő-testület tagja, 
továbbá más családvédelemmel foglalkozó, illetve a gyermekek védelmét ellátó 
társadalmi szervezet is kezdeményezheti. 

 
6. § 

 
(1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban - közös háztartásban -

élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő vagy 
törvényes képviselő a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében 
foglalt jövedelemnyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi adatokra 
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vonatkozó bizonyításokat, illetve az egy főre jutó jövedelem számításánál figyelembe 
vett körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat becsatolni: 
a) a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés 

tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, 
b) a szülő felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó 

megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet, 
c) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó 

igazolást,  
d) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói 

jogviszony fennállásáról. 
(2) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a gyermeket gondozó családban - közös 

háztartásban élő - hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a 
támogatást kérő és házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére 
teljesített tartásdíj összegével. 

(3) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagát kell 
figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok 
miatt tartós jövedelem csökkenés 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 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 
- a 25 évnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,  
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi, 

beszéd- vagy más fogyatékos gyermeket, 
- az előzőekbe nem tartozó, a házasságról, családról és a gyámságról szóló 1952. évi 

IV. törvény alapján a szülő, vagy házastársa által eltartott rokont. 
(5) A (4) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérő szülővel vagy 

törvényes képviselővel közös háztartásban élő valamennyi vérszerinti és örökbefogadott 
gyermeket és a házastárs gyermekeit. 

(6) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a 
gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik háztartáson kívül, így különösen 
diákotthonban, kollégiumban, kórházban, valamint aki 30 napot meg nem haladó 
átmeneti gondozásban részesül.  

(7) A támogatás megállapítása előtt környezettanulmány készíthető. Környezettanulmányt 
kell készíteni, ha a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak. 

(8) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján, 
a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, 
felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő 
közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják 
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a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70 %-át, a valós jövedelem az igazolt 
fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra. 

(9) Ha a támogatás természetbeni ellátás formájában (térítési díj) történik, akkor a 
gyermekintézmény vezetőjének igazolása alapján a ténylegesen igénybevett napok után 
közvetlenül az intézmény részére kerül kifizetésre. Ha a természetben nyújtott ellátás 
összege kevesebb, mint a megállapított támogatás, a különbözetet a törvényes 
képviselőnek ki kell utalni.  

(10) A hiányosan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adat, 
igazolás pótlására. Amennyiben a kérelmező a felhívásnak nem tesz eleget 15 napon 
belül, a rendelkezésre álló adatok alapján kell a kérelmeket elbírálni, vagy a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 31. § (2) bekezdése szerint az eljárást meg kell 
szüntetni. 

(11) A kérelmezőt az igénye elbírálásáról a Ket. szabályait figyelembe véve határozattal vagy 
végzéssel értesíteni kell. 

 
II. fejezet 

 
AZ EGYES ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYAI 

 
7. § 

 
(1) A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja. 
(2) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a)  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 
(3) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai 

napközi. 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

8. § 
 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek a 

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének másfélszeresét és a család időszakosan létfenntartási gondokkal 
küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás a 
gyermek eltartásához, iskoláztatásához, gyógyításához adható.  

(2) A képviselő-testület tagjának javaslata alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
részesíthető az a rászoruló gyermek, akinek családja létfenntartási gondokkal küzd vagy 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.  
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(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege: 
- egyszeri alkalommal nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot, 
- egy naptári éven belül a gyermek csak 2 alkalommal részesíthető támogatásban.  

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének meghatározásánál az igény 
elbírálása során figyelembe kell venni a család részére a szociális törvény alapján 
folyósított ellátásokat is. 

(5) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A kérelemhez 
mellékelni szükséges a család jövedelmének három havi átlaga alapján kiszámított 
jövedelemigazolást a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 
nyilatkozatot, továbbá a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésére okot adó 
körülményekkel összefüggő igazolást.  

 
Természetben nyújtott ellátások 

 
9. § 

 
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 
(2) A védelembe vett gyermekek esetében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás csak 

természetbeni nyújtható. 
(3) Akkor lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában 

megállapítani, ha 
a) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díjtámogatásra 

irányul, 
b) a kérelem benyújtását megelőzően oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb, a 

tanítással, neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében hátraléka 
keletkezett, 

c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli 
támogatást nem a gyermekre fordítja, 

d) a szülő a támogatás természetbeni megállapítását kéri. 
 

III. fejezet 
 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 
 

10. § 
 
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - önkéntes, 

az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére 
történik. 

(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes 
igénybevételével nem biztosított, a Gyvt. az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el. 

(3) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében az óvodai és iskolai napközi-otthonos 

foglalkoztatás. 



 6 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

11. § 
 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39. §-a határozza meg.  
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás az alábbi feladatokban közreműködik: 

- a településen élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, 
- a gyermekek jogairól s részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatása és a 

hozzájutás segítése, 
- a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése, 
- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése, 
- új ellátások bevezetésének kezdeményezése, 
- felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók 

körülményeinek a vizsgálata. 
(4) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Gondozási Központ intézményében, 

családgondozó foglalkoztatásával biztosítja.  
(5) A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások iránti kérelmet 

előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet.  
(6) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 

12. § 
 
(1) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő 

gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, nevelését (foglalkoztatását) és 
étkeztetését, szervezi meg. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkezését kell 
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói 
munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni. A napközbeni ellátást oly módon kell megszervezni, hogy a 
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodjon. 

(4) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell 
biztosítani, 
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,  
b) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három 

vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási 
díjban részesül, 

c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 
gondoskodni. 
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Térítési díj 
 

13. § 
 
(1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások 

közül, csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.  
(2) A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, a Gyvt. 148. §. (5) 

bekezdésében szabályozott normatív kedvezmények figyelembe vételével, és erről az 
ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon 
belül értesíti a kötelezettet.  

 
IV. fejezet 

 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 
14. § 

 
(1) E rendelet alkalmazásában 

a) gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. év IV. 
törvény 12 §. (2) bekezdése szerinti kiskorú, 

b) fiatalkorú: az a személy, aki a szabálysértés vagy a bűncselekmény elkövetésekor 14. 
évét betöltötte, de 18. évét még nem, 

c) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be.  
d) gyermek közeli hozzátartozói: a szülő, a szülő házastársa, a szülő testvére, a 

nagyszülő, testvér, a saját gyermek, 
e) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározattak, 
f) gyermekjólét: a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, 

vagyoni és egyéb jogainak biztosítása.  
 

V. fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

15. § 
 
(1) E rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló 

3/2006. (II. 15.) rendelet.  
 
Jobbágyi, 2007. január 15.  
 
 
                      Majoros László                                         Tóth Renáta 
                       polgármester                                                  jegyző 


