
 
 
 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2006. /III.30./ rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 
 
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.)  29. §. (1) bekezdésében 
és 131.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által gyermekek 
részére nyújtható pénzbeli és természetbeni, valamint  személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:  
 

 
I. Fejezet 

 
A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 

 
1. §. A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokat, amelyek alkalmazásával az önkormányzat 
segítséget nyújt a gyermekes családoknak a gyermek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek 
érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 
megszüntetéséről, segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban.    
 
2. §. A rendelet hatálya kiterjed Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területén  a Gyvt. 4. §-
ában foglaltak körére.  
 
3. §. A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:   
 
a) pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
                                                               - tankönyvtámogatás 
 
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 
         - gyermekjóléti szolgáltatás, 
         - gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda és általános iskolai napközi.    
 
4. §. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az e rendeletben 
szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörét az 
Egészségügyi és Szociális Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) átruházza.  

 
5. §. Az e rendeletben használt fogalmakra a Gyvt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
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II. Fejezet 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

6. §. (1) Az önkormányzat kérelemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt annak a 
gyermeknek, fiatal felnőttnek, várandós anyának, akinek a  családja időszakosan létfenntartási 
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.  
  
(2) Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak abban az esetben 
állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.  
 
7. §. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást naptári negyedévenként egy alkalommal lehet 
megállapítani. 
 
(2) A támogatás összege egyszeri alkalommal gyermekenként 1.000,- forinttól 10.000,- forintig, 
várandós anya esetén 1.000,- forinttól 20.000,- forintig terjedhet. 
 
(3) A támogatás összegének megállapításánál mérlegelni kell az alábbi tényezőket: 
      
     a) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, 
     b) kérelmező egyedülálló fiatal felnőtt vagy várandós anya, 
     c) kérelmező, kérelmező házastársa vagy élettársa rendelkezik-e rendszeres jövedelemmel  
         vagy pénzellátással, illetve megélhetését milyen forrásból biztosítja, 
     d) a kérelem benyújtásának időpontjában a Gyvt. 19. §. (4) bekezdésében meghatározott 
         közös háztartásban élő közeli hozzátartozók összjövedelme eléri-e az öregségi teljes  
         nyugdíj  legkisebb összegének ötszörösét, 
     e) a családban élő gyermekek, illetve - közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali 
         tagozatán tanulmányokat folytató - fiatal felnőttek száma. 
 
(4) A támogatás összegét a (3) bekezdésben figyelembe vett tényezőkkel és a kérelem tárgyát 
képező körülménnyel, illetve eszközzel arányos mértékben kell megállapítani.  
 
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló döntés indokolásában a figyelembe vett 
mérlegelési szempontokra részletesen ki kell térni.  
 
(6) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 40.000,- forint, ugyanaz a várandós 
anya legfeljebb  50.000,- forint támogatásban részesíthető. 
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(7) Sürgős szükség esetén az (1) és (3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is nyújtható 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor, ha a késedelem a gyermek, fiatal felnőtt vagy 
várandós anya, illetve magzata életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetné.  
 

 
2. Tankönyvtámogatás 

 
8. §. (1) Az önkormányzat  hivatalból, jövedelmi helyzetre tekintet nélkül – a tanévkezdés 
megkönnyítése érdekében - a mezőfalvi lakóhellyel rendelkező azon általános iskolai tanulók 
részére, akik nem esnek a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvényben 
meghatározott normatív kedvezményben részesülők körébe, tankönyvtámogatást állapít meg.    
 
(2) A tankönyvtámogatás öszege 3.000,- Ft, mely  – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a szülő 
részére nem kerül kifizetésre, hanem természetbeni juttatásként a tankönyvcsomag vételárát 
automatikusan  csökkenti. 
 
(3) Azon tanulók, akik nem az önkormányzatunk által fenntartott általános iskolába járnak a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán beszerezhető nyilatkozat kitöltésével és iskolalátogatási  
igazolás becsatolásával  igényelhetik a támogatást augusztus 01-től szeptember 30-ig. A Hivatal a 
benyújtott igényt 15 napon belül ellenőrzi és értesíti a szülőt arról, hogy a támogatás összegét a 
házipénztárban felveheti. Jogosulatlan igény esetén a soron következő Bizottsági ülésen 
határozattal kell dönteni az elutasításról.    

 
 

3. Természetben nyújtott ellátások 
 
9. §. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható a költségek 
közvetlen átvállalásával, illetve ahhoz nyújtott hozzájárulás kifizetésével, valamint vásárlási 
utalvány biztosításával.  
 
(2) A támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról  - kérelem tárgyára és kérelmező 
lehetőségeire figyelemmel – a Bizottság dönt. 
 
(3) A természetbeni ellátás elsősorban akkor indokolt, ha  
 
      a) a kérelem a gyermek, fiatal felnőtt  gyermekintézményi étkezési térítési díjának, 
tandíjának, 
          kollégiumi díjának, tankönyv- és tanszerellátásának, gyógyszerköltségének, illetve  
          gyógyászati segédeszközének támogatására irányul, 
 
      b) várandós anya egészséges táplálkozása rendszeres jövedelem hiányában nem biztosított, 
          továbbá, ha a babakelengye beszerzése veszélybe került, 
 
      c) a gyermekek rendszeres és egészséges táplálkozása veszélybe került, 
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  d) védelembe vett gyermekek egyéni-gondozási nevelési tervében meghatározott  
      családgondozási feladatok segítése indokolja. 

 
 

4. A pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos eljárási szabályok 
 
10. §. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 
kérelmet  a Polgármesteri Hivatalban terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes képviselő az 
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.   
 
(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához kérelmező köteles 
csatolni: 
 
           a) fiatal felnőtt esetén a közép- vagy felsőfokú nappali tagozaton folytatott 
tanulmányokról 
               szóló iskolalátogatási igazolást, 
 
           b) tankönyvvel, tandíjjal, kollégiumi díjjal, étkezési díjjal, iskolai rendezvények  
               költségeivel (kirándulás, táborozás, stb.)   kapcsolatos kérelmek esetén a fizetendő 
díjról  
               szóló igazolást, illetve számlát, 
 
           c) tankötelezettségi kort betöltött gyermek esetén iskoláztatással és tanszerellátással  
               kapcsolatos kérelmek esetén iskolalátogatási igazolást, 
 
           d) gyógyszerköltséggel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos kérelmek esetén a költ- 
               ségek igazolására alkalmas számlát, dokumentumot vagy a szükségszerűséget igazoló 
               orvosi vagy gyógyszerészi javaslatot, stb. 
 
            e) várandós anya kérelméhez a terhességet és a szülés várható időpontját tartalmazó 
orvosi 
                igazolást, 
 
            f) nyilatkozni kell azokról az okokról, körülményekről, élethelyzetről, amelyek miatt a  
               család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy  létfenntartást veszélyeztető  
               rendkívüli élethelyzetbe került. 
 
(3) A  Polgármesteri Hivatal a kérelemben foglalt nyilatkozatok valóságtartalmát 
környezettanulmány végzésével ellenőrizheti.   
 
11. §. (1) A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére a határozat jogerőre 
emelkedését követően a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül sor. 
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(2) Az érintett kérelmére indokolt esetben a támogatás postai úton vagy pénzintézeti 
folyószámlára utalással is történhet. Indokolt esetnek tekintendő a kérelmező betegség miatti 
akadályozottsága, munkavégzés vagy családi okok miatti lakóhelytől való távolléte. 
 
(3) A természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét közvetlenül az 
érintett intézménynek, szolgáltatónak vagy szervnek kell átutalni, illetve a  vásárlási utalvány a 
határozat jogerőre emelkedését követően a Polgármesteri Hivatal pénztárában vehető át. 
 
(4) Amennyiben a természetben nyújtott támogatás összege nem fedezi  az étkezési, a kollégiumi 
és a tandíjat, a gyógyszerköltséget, az egészségügyi szolgáltatás díját, a tankönyv-, a  tanszer 
árát, stb. a különbözetet  a díjfizetésre kötelezettnek kell megfizetnie.    
 
12. §. (1) A Bizottság által hozott – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szerint meghatározott - döntések ellen a közlést  követő 
naptól számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet 
élni, melyet szóban vagy írásan a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. 
 
(2) A Bizottság a fellebezést az ügy összes iratával a képviselő-testület soron következő ülése elé 
terjeszti, kivéve, ha a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak  megfelelően kijavítja, 
kiegészíti, módosítja vagy visszavonja. 
 
 

III. Fejezet 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

1. Általános szabályok 
 
13. §. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 
önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvénes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére 
történik.  
 
(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igényvevételével 
nem biztosított, a jegyző a védelembe vétel során az ellátás kötelező igényvbevételét rendelheti 
el.  
 
14. §. Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
 
          a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
          b) gyermekek napközbeni ellátása: - óvoda, 
                                                                  - iskolai napközis foglalkozás, 
                                                                  - általános iskolai menzai ellátás. 
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2. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
15. §. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az Intézmény szakmai egységeként 
működtetett gyermekjóléti szolgálat útján biztosítja.  
 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
 
(3) A szolgáltatást a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, a Gyvt. 17. §. (1) 
bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár – gyermek 
veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. 
 
(4) A szolgáltatás iránti kérelmet az Intézmény gyermekjóléti szolgálat szakmai egységénél kell 
benyújtani. 
 
(5) A szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg. 
 
 

3. Gyermekek napközbeni ellátása 
 
16. §. (1) Az önkormányzat a napközbeni ellátás keretében a családban élő gyermekek 
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg 
azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi 
állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. 
 
(2) A napközbeni ellátást elsősorban olyan gyermekek számára kell biztosítani, 
           - akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 
           - akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három 
vagy  
              több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban 
              részesül, 
           - akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni, 
           - akit a jegyző védelembe vesz.   
 
(3) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

5. Térítési díjak 
 

17. §. (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított szolgáltatások közül csak az 
étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 
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(2) Az étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét  az önkormányzat külön rendeletben 
határozza meg. 
 
18. §. (1) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat az intézményi térítési díj, az igénybe 
vett étkezések száma, valamint a Gyvt. 148. §. (5) bekezdésében megjelölt normatív 
kedvezmények figyelembevételével a nevelési-oktatási intézmény vezetője (továbbiakban: 
intézményvezető) állapítja meg s erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az igénybevételtől 
számított harminc napon belül írásban értesíti a kötelezettet. 
 
(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, az (1) bekezdés szerinti értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, mely határozattal dönt a 
személyi térítési díj összegéről. A képviselő-testület ezen hatáskörét az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságra átruházza. 
 
19. §. (1)  Mentesíteni kell a személyi térítési díj megfizetése alól a kötelezettet, ha a gyermekek 
napközbeni ellátásának igénybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy 
más törvényes képviselőt, s a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az  öregségi 
teljes nyugdíj legkisebb összegét. 
 
(2)  Az (1) bekezdés szerinti jogosultság elbírálásához be kell nyújtani a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet)  5. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot és igazolást.  
 
(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 
három hónap, egyéb jövedelemnél a tárgyévet megelőző egy év. 
 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményre a személyi térítési díj megállapításakor az 
intézményvezető köteles felhívni a kötelezett figyelmét és a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot a 
rendelkezésére bocsátani.  
 
20. §. A térítési díjjal kapcsolatos e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., valamint 
a Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 
 
 

IV. Fejezet 
 

Zárórendelkezések 
 

21. §. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakat 
kell alkalmazni.  
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22. §. E rendelet  2006. április 01. napján lép hatályba.  
 
23. §. (1) Azon gyermek részére, akinek a 2006. március 31-én hatályos önkormányzati rendelet 
alapján folyósítanak rendszeres nevelési segélyt legfeljebb a megállapító határozatban 
meghatározott időpontig az ellátást tovább kell folyósítani. 
 
(2) 2006. április 01-jétől új jogosult számára rendszeres nevelési segélyt megállapítani nem lehet.  
   
24. §. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
 
        a)  Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/1998. (V.1.) rendelete  
             a gyermekvédelem helyi szabályozásáról, 
 
         b) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testületének 24/1998. (XII.15.), 
             7/2003. (VII.9.), 14/2004. (IX.1.)  rendeletei a gyermekvédelem helyi szabályozásáról  
             szóló 15/1998. (V.1.) rendelet módosításáról. 
 
Mezőfalva, 2006. március 29.  
 
 
Varga László  s.k.                                         Dr. Woth László s.k. 
polgármester                                          jegyző 
 
 
 
 

 


