
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
11/2006. (V. 12.) RENDELETE  

A GYERMEKEK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS A GYERMEKJÓLÉTI 
ALAPELLÁTÁSOKRÓL  

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. 
A 2013. május 4-től hatályos szöveg 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2), a 29. § (1) (2), 131. § (1) bekezdéseiben 
foglalt felhatalmazás alapján – a törvény végrehajtási rendeleteit is figyelembe véve – 
Gyöngyöstarján Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja:  
 
  I. fejezet 
   
  Általános rendelkezések 
   
1. §  (1) A rendelet célja, hogy a törvényben foglalt önkormányzati ellátásokkal, 

intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek jogainak érvényesítéséhez, 
gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről, megszüntetéséről, 
segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban, a hiányzó szülői 
gondoskodást pótolja. 

 (2) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 124. §. (1) bekezdésében foglalt általános és 
különös illetékességi szabályok szerint, az állandó tartózkodásra jogosító 
bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, 
fiatal felnőttre Gyöngyöstarján község közigazgatási területén. 

 (3) 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a (2) bekezdésen túlmenően 
kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak 
jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is, aki Gyöngyöstarján 
közigazgatási területén élnek. 

   
2. §   A törvényben meghatározott egyes ellátási formák közül, valamint saját döntése 

alapján az Önkormányzat a következő ellátásokat nyújtja: 
 (1) Pénzbeli ellátások: 

a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
b) születési támogatás, 

 (2) Természetbeni ellátások: 
a) kiskorúak tankönyv és tanszerellátottságának támogatása,  
b) gyermekintézmények étkezési térítési díjának átvállalása, mérséklése,  

 (3) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
Az Önkormányzat a következő gyermekjóléti típusú alapellátásokat biztosítja  
a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) 5 gyermekek napközbeni ellátása (családi napközi). 

   
  Hatásköri szabályok 
   
3. §   A Képviselő-testület a törvényben előírt feladatai ellátásának a biztosítására a 

hatásköri szabályokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 (1) A Képviselő-testület: 

a) A költségvetési rendelet jóváhagyásával egyidejűleg - de évente legfeljebb két 
alkalommal - rendeletben szabályozza a helyi önkormányzat által fenntartott 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások, intézmények intézményi térítési díját 
(Gyvt. 147.§).  
b) Gyakorolja az intézmények fenntartójának irányítási jogkörét a saját 
intézményei vonatkozásában (Gyvt. 104.§). 
c) Évente értékeli a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat ellátását (Gyvt. 96.§ 
(6) bek.). 
d) Dönt a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások ellátási szerződés 
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alapján történő biztosításáról (Gyvt. 97. §). 
 (2) 2 A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) 

ruházza át hatáskörét az alábbi ügyekben: 
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása (Gyvt. 21. §) 
b) a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésének elrendelése, elengedése (Gyvt. 
133. §). 
c) az egyéb természetben nyújtandó eseti támogatások elbírálása, a támogatás 
formájának, mértékének meghatározása (Gyvt. 21. §) 
d) a gyermekek napközbeni ellátását igénybe vevő gyermek egyéni rászorultsága 
alapján a törvény által nyújtott normatív kedvezményen túl biztosítható további 
kedvezmény elbírálása (Gyvt. 148. § (7) bek.) 
e) születési támogatás megállapítása (Gyvt. 18. § (2)). 

 (3) Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a következő hatáskört: 
2 dönt a Gyvt. 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozó ügyekben. 

 (4) A Jegyző dönt  
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról 
és megszüntetéséről, valamint gondoskodik a jogosult részére a pénzbeli 
támogatások folyósításáról (Gyvt. 19., 20., 20/A. §) 
b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, megszüntetéséről, a 
folyósítási feltételeket évente felülvizsgálja, valamint gondoskodik a pótlék 
folyósításáról. (Gyvt. 20/B. §) 
c) 2 óvodáztatási támogatás megállapításáról. (Gyvt. 20/C. §). 

   
  II. fejezet 
   
  Az egyes ellátási formák szabályai 
   
  Pénzbeli ellátások 
   
  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
   
4. §  (1) A Bizottság pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a 

gyermeket, akinek a családja létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, akinek eltartásáról családja más 
módon nem tud gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások 
miatt anyagi segítségre szorul és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a 200 %-át. A jövedelmi határtól csak rendkívül indokolt esetben lehet eltérni. 

 (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatások nyújtásánál elsőbbséget élveznek azok, 
akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 

 (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege: 
a) esetenként maximum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

50 %-a, 
b) egy évben maximum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a 200 %-a.  
 (4) A (3) bekezdésben meghatározott keretösszegeken felül - eseti döntéssel - csak az 

Önkormányzat Képviselőtestülete nyújthat támogatást. 
 (5) 6 A támogatás iránti kérelmet a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 

székhelyén kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a család utolsó havi jövedelme 
alapján kiszámított jövedelemnyilatkozatot az igazolásokkal együtt, valamint a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésére okot adó körülménnyel 
összefüggő igazolást. 

 (6) A támogatás - a Bizottság döntésétől függően - természetben is nyújtható. 
   
  Születési támogatás 
   
5. §  (1) A Bizottság hivatalból (védőnő jelzése, vagy népesség-nyilvántartási adat alapján) - 
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születési támogatásban részesíti azt az újszülött gyermeket, akinek egyik, vagy 
mindkét szülője gyöngyöstarjáni állandó lakos és a család életvitelszerűen lakik a 
településen.  

 (2) A támogatást pénzben kell megfizetni, amelynek összegét az Önkormányzat éves 
költségvetési rendeletében határozza meg. 

   
  Természetben nyújtott ellátások 
   
6. §  (1) 5 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben juttatásának e rendelet 4. 

§-ában szabályozott esetein túl a Bizottság köznevelési intézmény vezetője javaslata 
alapján természetbeni ellátásként egyéni rászorultság alapján egyes családok 
gyermekei részére ingyenes tankönyv és tanszertámogatást állapíthat meg. 

 (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben juttatásának e rendelet 4. §-
ában szabályozott esetein túl a Bizottság az intézmények étkezési térítési díjat 
átvállalja, mérsékeli természetbeni ellátásként egyéni rászorultság alapján egyes 
családok gyermekei részére. 

 (3) Az intézmények étkezési térítési díjat átvállalásánál, támogatásánál figyelmet kell 
fordítani a Gyvt. 147. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján ingyenesen nyújtandó 
ellátásokra, valamint a gyermekétkeztetéshez a Gyvt. 148. §. (5) bekezdésében 
felsorolt kedvezményekre is.  

 (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában kell 
nyújtani,  
a) ha alapos indok merül fel arra nézve, hogy a család a támogatást nem a 

gyermek ellátására fordítja, továbbá 
b) a védelembe vett gyermek számára. 

   
7. §  (1) A 6. § (1), (2) bekezdésében meghatározott természetbeni ellátások folyósításának 

feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: 

a) család esetében 130 %-át, 
b) egyedülálló szülő esetében a 140 %-át.  

 (2) A támogatás mértéke az étkezési térítési díjak esetében annak 50 %-ig terjedhet. 
   
  Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
   
  Gyermekjóléti szolgáltatás 
   
8. §  (1) 5 Gyöngyöstarján község Önkormányzata a Gyvt-ben meghatározott személyes 

gondoskodás keretéhez tartozó gyermekjóléti szolgáltatást a Gyöngyössolymosi 
Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény társulási megállapodás alapján biztosítja 
az illetékességi körébe tartozó gyerekek részére. 

 (2) A gyermekjóléti szolgálat köteles együttműködni a Gytv. 17. § (1) bekezdésében 
felsorolt szervekkel, jelzésük alapján a veszélyeztetettség megelőzése, 
megszüntetése érdekében a további intézkedéseket megtenni, illetve a jegyző 
hatáskörébe tartozó ügyekben a szükséges hatósági eljárást kezdeményezni. 

 (3) A szolgáltatás minden esetben díjmentes. 
 (4) A szolgáltatás a kérelmen kívül indulhat a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsorolt 

szervek jelzése alapján is. 
 (5) A gyermekjóléti szolgáltatást végző a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatának 

ellátásáról évente értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület elé terjeszt. 
   
  Gyermekek napközbeni ellátása  
   
9. §  (1) 4 A Gyvt. 41. §-a alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a gyermekek 

napközbeni ellátását 
a) 5 
b) családi napköziben  

biztosítja. 
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 (2) 5 
 (3) Az ellátásért fizetendő térítési díjat külön rendelet határozza meg. 
   
  Családi napközi  
   
9/A.§ 3 (1) Az önkormányzat a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátásáról - a 

gyermek 5. életévének betöltéséig - családi napközi megszervezésével gondoskodik. 
 (2) A családi napközi felvételi körzete Gyöngyöstarján község közigazgatási területe. 
 (3) 5 Az Önkormányzat a családi napközit a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 

családi napközi intézményegységében szervezi meg. 
 (4) 5 A családi napköziben elhelyezésre irányuló kérelem a Gyöngyöstarjáni 

Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjénél nyújtható be. 
 (5) 5  A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője az elhelyezésre 

irányuló kérelmeket a jelentkezés sorrendjében bírálja el, a gyermekek a 
jelentkezés sorrendjében vehetők fel. 

 (6) A gyermekgondozási segélyen (GYES-en) lévő, illetve a gyermeknevelési 
támogatásban (GYET-ben) részesülő szülő gyermeke kizárólag a szülő 
munkavégzése esetén a munkavégzéshez szükséges időtartamra vehető fel a családi 
napközibe. 

 (7) A családi napközi igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Az ellátás térítési díját a 
Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. 

   
  Záró rendelkezések  
   
10. §  (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő  

ügyekben is alkalmazni kell.  
 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek támogatásáról 

és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2004. (IV. 1.), a 19/2004. (VI. 11.) és a 
14/2005. (X. 21.) számú rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról. 

   
 
Gyöngyöstarján, 2006. május 11. 
 

Nagy Károly s.k. 
polgármester 

Papp Zoltán s.k. 
jegyző 

 
Záradék: 
 
1.) A 11/2006. (V. 12.) rendelet kihirdetve: 2006. május 12. 
2.) A 19/2011. (VII. 19.) rendelet kihirdetve 2011. július 20-án, 2011. augusztus 1-jén lép hatályba, 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
3.) A 18/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. szeptember 8-án. 
4.) A 28/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. január 1-jén. 
5.) Az 1/2013. (I. 17.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. január 18-án. 
6.) A 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. május 4-én. 
 
Gyöngyöstarján, 2013. április 26. 
 
 
 Dr. Jakab Csaba 
 jegyző 
 
 


