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 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

24/2008 (XII.23.) számú rendelete 

a  gyermekvédelmi ellátásokról 
 

                                                

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.§. 

 

E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt.) és a többszörösen módosított 

149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról (továbbiakban: Gyer) rendelkezéseinek megfelelően meghatározza Bucsa 

Község Önkormányzata által biztosított egyes gyermekvédelmi ellátások formáit a 

gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit. 

 

2.§. 

 

E rendelet hatálya kiterjed Bucsa községben lakóhellyel rendelkező és a módosított 1997. évi 

XXXI. törvény 4.§-ában meghatározott személyekre.  

 

3.§. 

 

Az e rendeletben meghatározott gyermekvédelmi ellátások megállapítását gyakorló szervek:  

 

(1) A körjegyző gyakorolja: 

a./ a Gyvt. 19.§ meghatározott rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményt 

b./ a Gyvt. 20/B.§ meghatározott kiegészítő gyermekvédelmi támogatást 

c./ a Gyvt. 20/C.§ meghatározott óvodáztatási támogatást 

 

(2) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekvédelmi hatásköreinek    

      gyakorlását első fokon a polgármesterre ruházza át. 

 

a./ Polgármester gyakorolja: 

a.a./ a Gyvt. 21.§ (1) bekezdésében foglalt rendkívüli gyermekvédelmi      

        támogatást   

 

4.§. 

 

E rendelet alkalmazása során a Gyvt. 5.§-ában meghatározott értelmezéseket kell figyelembe 

venni. 
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II. Fejezet 

Eljárási rendelkezések 

 

5.§.  

 

(1) A gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmeket a Körjegyzőség (Bucsa) gyámügyi 

ügyintézőjéhez írásban kell benyújtani. 

 

(2) A gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmeknek tartalmazni kell a kérelmező és vele a 

kérelem benyújtása időpontjában közös háztartásban élő az egy főre jutó jövedelem számítása 

szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók: személyi adatait, valamint a 

jövedelemigazolásokat. 

 

(3) A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén – a  

kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó jövedelmet kell figyelembe venni, havonta 

rendszeresen nem mérhető, egyéb jövedelmek esetén a kérelem beadását megelőző egy év 

nettó átlagjövedelmét kell figyelembe venni, ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi 

viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. 

 

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. 

 

Ha az elbírálásra jogosult 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 a 

jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70 %-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási 

költségek figyelembevételével kerül megállapításra. 

 

(4) A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság, illetve a kérelmező által közölt adatok, 

tények, valamint szociális helyzet környezettanulmány során ellenőrizhető. 

 

(5) A Polgármester által hozott határozatok ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének címzett, de a Körjegyzőséghez (Bucsa) 

benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 

 

(6) A gyermekvédelmi ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni az ellátást megállapító, 

folyósító szervnek. 

 

(7) Az ellátásra való jogosultság megállapításához, megváltozásához és megszüntetéséhez a 

körjegyzőség a Gyvt-ben foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet. 

 

(8) A gyermekvédelmi igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 

 

(9) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az ellátás 

visszafizetésére, a megtérítésre vonatkozó eljárást a többszörösen módosított 1997. évi XXXI. 

törvény 133. §. (3)-(4) bekezdése alapján kell alkalmazni 
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III. Fejezet 

 

Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott gyermekvédelmi ellátások 

 

 

6.§. 

(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 

a./ pénzbeli ellátások: 

a.a./ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

a.b./ kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

a.c./ óvodáztatási támogatás (az első alkalommal természetbeni ellátás is lehet) 

a.d./ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (természetbeni ellátás is lehet) 

 

b./ természetben nyújtott ellátások: 

b.a./ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (pl: általános iskolás gyermekek tankönyv-és 

tanszerellátásának támogatása, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, 

illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása) 

b.b./ óvodáztatási támogatás (az első alkalommal járó támogatást a gyermek rendszeres 

óvodába járásának segítésére különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági 

csomag biztosítása)  

 

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a./ gyermekjóléti szolgáltatás 

b./ gyermekek napközbeni ellátása 

c./ gyermekek átmeneti gondozása 

 

 

IV. Fejezet 

 

Pénzbeli ellátások részletes szabályai 

 

7.§. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

(Gyvt.19.§-20/A.§.) 

 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 

annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben 

meghatározott támogatások, illetve kedvezmények igénybevételére. 

  

(2) A körjegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg 

annak a gyermeknek, nagykorú jogosultnak, aki a Gyvt. 19.§. – 20.§.-aiban foglalt 

feltételeknek megfelel és mellékeli a többszörösen módosított 149/1997.(IX.10.) 

Kormányrendelet 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot és a 65.§-ában előírt igazolásokat. 

 

(3) Ha a kérelmet nem a szülő nyújtja be, akkor a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes 

hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági 

döntést, valamint gyámhivatali jegyzőkönyvet, ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni 

jogosult szülők külön élnek. 
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(4) Az ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más 

családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek 

érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. 

 

(5) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem 

benyújtásának napja. 

 

(6) A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a 

korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is 

benyújtható, ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő 

naptól kell megállapítani. 

 

(7) Ha a felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú vált gyermek a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama alatt házasságot kötött, a 

rendszeres kedvezmény feltételeit a körjegyző soron kívül felülvizsgálja. 

 

(8)  A rendszeres kedvezményre való jogosultság bármely okból történő megszüntetése esetén 

a jogosultság a megszüntető határozat meghozatalát követő második hónap első napján szűnik 

meg. 

 

(9) A körjegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága a Gyvt. 20/A §.(1) bekezdése alapján fennáll pénzbeli 

támogatást folyósít a Gyvt. 20/A. §. (2) bekezdés szerint. 

 

 

8.§. 

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

( Gyvt. 20/B§. ) 

 

(1) A körjegyző kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosultságot állapít meg annak, a 

Gyvt. 19.§.-20.§.-aiban foglalt feltételeknek megfelelő gyermek gyámjául rendelt 

hozzátartozónak, aki a gyermek tartására köteles és a Gyvt.20/B. §. (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott ellátások valamelyikében részesül. 

 

(2) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege – gyermekenként – a Gyvt. 20/B. §. 

(3) bekezdésében meghatározott mértékű, melynek folyósításakor a Gyvt. 20/B. §. (6) 

bekezdését kell figyelembe venni. 

 

(3) A körjegyző annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a Gyvt. 20/B.§. (4) bekezdése alapján 

fennáll, pótlékot folyósít a Gyvt. 20/B. §. (5) bekezdése szerint. 

 

(4) A tárgyhónapra esedékes kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a tárgyhónapot követő 

hónap 5. napjáig utólag kell folyósítani. 

 

(5) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit - a Gyvt. 20/B. §. 

(1) bekezdésében meghatározottak alapulvételével – évente felül kell vizsgálni. 

 

(6) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megszűnése esetén a Gyvt. 20/B. §. (7) 

bekezdését kell alkalmazni. 
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9. §. 

 

Óvodáztatási támogatás 

( Gyvt. 20/C. §. ) 

 

(1) A körjegyző a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés szerinti óvodáztatási támogatást állapít meg 

annak, aki a Gyvt. 19.§.-20.§.-aiban foglalt feltételeknek, illetve a Gyvt. 20/C. §. (2) bekezdés 

feltételeknek megfelel. 

 

(2) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására és a támogatás folyósítására 

a Gyer. 68/F., 68/G., 68/I., 68/K. §-ait kell alkalmazni. 

 

(3) Az óvodáztatási támogatás összegét a Gyvt. 20/C. § (3) bekezdése szerint kell 

megállapítani. 

 

(4) Az első alkalommal megállapított óvodáztatási támogatást természetben kell nyújtani: 

 a./ a védelembe vett gyermek családgondozójának és az óvodavezető javaslata alapján 

 b./ az óvodavezető és a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján 

 

(5) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatást a körjegyző a Gyermekjóléti Szolgálat 

közreműködésével biztosítja, aki a támogatás számlával történő elszámolására köteles. 

 

(6) A természetben megállapított óvodáztatási támogatást a Gyer. 68/H. §. (5) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelően lehet felhasználni. 

 

 

10. §. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

( Gyvt. 21.§. ) 

 

(1) A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a 

gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

 

(2) A polgármester elsősorban azokat a gyermeket, illetve családokat részesíti alkalmanként 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet 

gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadásaik miatt létfenntartási 

gondokkal küzdenek, valamint a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. 

 

(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg, ha: 

- létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll fenn 

- szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartására, a gyermek 

fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz 

- nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba 

való visszakerülésének elősegítésére 

- betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak 

 

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 20 %-a. 
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(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetben kell megállapítani a védelembe 

vett gyermekek részére. 

 

(6) A természetbeni ellátás formái: 

 

a./ tankönyv-és tanszerellátás támogatása 

b./ gyermekintézmények étkezési térítési díjának támogatás 

c./ kollégiumi díj támogatása 

d./ egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. 

 

V. Fejezet 

 

11.§. 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

Bucsa községben a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan a többszörösen módosított 1997. 

évi XXXI. törvény 38-39-40. §-ában foglaltak az irányadók. 

 

12.§. 

 

(1) Bucsa Község Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az alábbi 

formában biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását: 

a./ óvodában 

b./ iskolai napközis foglalkozás keretén belül. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának 

megfelelően nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetést 

kell megszervezni, azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói 

munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 

gondoskodni. 

 

(3) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a gyermek törvényes képviselője terjesztheti 

elő: 

a./ óvodai ellátás igénybevétel esetén a vezető óvónőnél 

b./ iskolai napközi igénybevétele esetén az iskola igazgatójánál. 

 

 

13.§. 

 

Bucsa Község Önkormányzata a Gyvt. 45.§. –ában meghatározott gyermekek átmeneti 

gondozását a Gyvt. 97.§. alapján biztosítja. 

 

14.§. 

 

Térítési díj 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben csak az étkezésért állapítható 

meg térítési díj. 

(2) Az intézményi térítési díjat minden évben a Képviselő-testület állapítja meg az adott 

jogszabály figyelembevételével. 
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(3) A személyi térítési díj összege – gyermekenként – azonos az intézményi térítési díjjal, 

kivéve a többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 148.§-ában meghatározott 

eseteket. 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező 

szülő, vagy más törvényes képviselő köteles. 

 

VI. Fejezet 

 

15.§. 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a 2009. január 1-jén lép hatályba, a kihirdetésről a körjegyző gondoskodik.  

 

(2) Ezzel egyidejűleg Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres és 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 5/2003.(V.31.) számú rendelete hatályát 

veszti.  

 

(3) E rendelet a többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény, valamint a módosított 

149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet alapján készült. 

 

 

 

Bucsa, 2008. december 22. 

 

 

 

               Dr. Mile Sándor                                                                 Magyar László 

                 polgármester                                                                       körjegyző 

 

  

 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2008.december 23. 

 

  

                                                                                                           Magyar László  

                                      körjegyző 

 
 

 


