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Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének 
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról s zóló 

8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 
4/1998.(III.16.) számú rendelete egységes szerkezet ben.  

 

 

Úri Önkormányzat képviselő testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18. paragrafusában, 

valamint a 131. par. (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által 

biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról a kővetkező rendeletet alkotja. 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. §. 

 

(1) x5 a.) A rendelet hatálya Úri Önkormányzat illetékességi területére terjed ki. 

b.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az a.) pontban 

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. 

 

(2) A rendelet alkalmazásában jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi. III. tv. 4. par. (1) bek. a. pontjában meghatározottak. 

 

 

Eljárási szabályok 

 

 

2. §. 

 

x5 Módosította, illetve beiktatta a 9/2004.(VII.05.) számú rendelet 2004. július 5-én. 
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 (1) x6 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a jegyző hatásköre 

1 év időtartamra. A támogatás megszüntetése és a Gyvt. 133. §. szerinti megtérítési 

kötelezettség ügyében a jegyző jár el. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítása ügyében a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 

polgármester jár el. 

 

 (2) A polgármester az átruházott hatáskör gyakorlásáról a képviselő-testületet 

havonta tájékoztatja, évente egyszer beszámol. 

 

(3) A polgármester határozata ellen benyújtott fellebbezést a képviselő-testület bírálja el. 

 

3. §. 

 

(1) E rendeletben meghatározott ellátások általában kérelemre biztosítandók. A 

kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője terjesztheti elő az Úri 

Polgármesteri Hivatalnál a rendelet 1. sz. mellékletében rendszeresített 

formanyomtatványon. 

 

(2) Hivatalból kell eljárást lefolytatni, ha bárki javasolja az ellátás megállapítását, akinek 

az ügy körülményeiről tudomása van. 

 

(3) Szóban előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A kérelmezőt szóban 

előterjesztett kérelem esetén a kérelem előterjesztésekor, írásban benyújtott kérelem 

esetén 8 napon belül fell kell hívni a kérelemhez csatolandó nyilatkozatok 

megtételére, igazolások csatolására. 

 

(4) A kérelemhez csatolni kell a rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot a 

kérelmező jövedelmi viszonyairól.  

 

(5) x1 A jövedelem számításnál az irányadó időszak a havonta rendszeresen 

mérhető jövedelemnél 3 hónap havi átlagát kell figyelembe venni, egyéb 

jövedelmeknél pedig az egy évet. 

 
x1 Módosította a 8/2003.(X.07.) számú rendelet 2003. október 7-én 
x6 Módosította a 9/2006.(IX.04.) számú rendelet 2006. szeptember 4-én 
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4. §. 

 

(1) A kérelem elbírálása előtt a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt készít a 

kérelmező családi és jövedelmi viszonyairól, életkörülményeiről. 

 

 

(2) A pénzbeli és természetbeni ellátás - jogerős megállapítása esetén - a kérelem 

benyújtásától esedékes. 

 

(3) Ha a család, ill. a gyermek körülményei vagy a bekövetkezett rendkívüli helyzet azt 

indokolja, a támogatás azonnali kifizetése is elrendelhető. Ilyen esetben a 

környezettanulmány elkészítése, a jövedelmi viszonyok igazolása mellőzhető. 

 

 

(5) x2 A feltételek fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyermek nagykorúvá 

válása után is megállapítható, illetve a már megállapított támogatás tovább 

folyósítható, ha a jogosult felsőfokú iskola nappali tagozatán tanul és a 25. életévét 

még nem töltötte be. 

 

(6) x3 x7 A feltételek fennállása esetén kiegészítő gyermekvédelmi támogatás illeti meg 

az adóköteles jövedelemmel nem rendelkező tartásra köteles nyugellátásban, 

baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy 

időskorúak járadékában részesülő hozzátartozót, akit a gyámhivatal a gyermek 

gyámjául rendelt. Az emelt összegű rendszeres támogatás havi összege 

gyermekenként 2003 évben 9.200.-Ft, 2003 évet követően az összeg emeléséről az 

országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásávalegyidejűleg dönt. 

 

5. §. 

 

(1) A támogatás felvételére a törvényes képviselőn kívül a gyermek gondozója, 

pártfogója, ill. a 14. életévét betöltött gyermek is feljogosítható. 

 
x2 Beiktatta a  8/2003.(X.07) számú rendelet 2003. október 7-én. 
x3 Beiktatta a  8/2003.(X.07) számú rendelet 2003. október 7-én. 
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x7 Módosította a 9/2006.(/X.04) számú rendelet 2006. szeptember 4-én. 

 (2) A pénz felvételére jogosult személy kötelezhető arra, hogy a határozatban 

megadott időn belül a támogatás felhasználásáról számoljon el. 

 

6. §. 

 

 (1) Ha a gyermek tanulói jogviszonya megszűnt, ill. a kiskorú házasságot kötött, vagy 

a család jövedelmi viszonyai kedvezően változtak, azt 8 napon belül be kell jelenteni 

a Polgármesteri Hivatalban a támogatás felülvizsgálata ill. megszüntetése céljából. 

 

(2) Amennyiben a kötelezett a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 

jogatalanul felvett támogatás visszafizetésére kell kötelezni. 

 

7. §. 

 

 x8 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a jegyző egy év 

időtartamra állapítja meg. 

 

8. §. 

  
 A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére 

történik, kivéve a Gyvt. 31. par. (2) be.-ben, és ezzel összefüggésben a 68. par. (2) 
bek. a. és b. pontjában foglaltakat. 

 
 

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 
x9 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 
9. §. 

 
(1) x10 A jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 

állapít meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 
átlagjövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 110 %-át, 
egyedüláló iletve tartós beteg gyermeket nevelő szülő esetén 120 %-át. 

 
 

x8 Módosította a 9/2006.(IX.04.) számú rendelet 2006. november 4-én. 
x9 Módosította a 9/2006.(IX.04.) számú rendelet 2006. november 4-én. 
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x10 Módosította a 9/2006.(IX.04.) számú rendelet 2006. november 4-én. 

(2) Az (1) bek.-ben meghatározott összeg számításánál a kérelem benyújtása 

időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként - kell figyelembe venni:  

a. a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,  

b. a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

c. a 25 évesné fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton 

egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermeket, 

d. korhatárra való tekintet nélkül, ill. a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd, vagy más 

fogyatékos gyermeket, 

e. az a., d. pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő, vagy házastársa által 

eltartott rokont. 

 

10. §. 

 

 x4 x11 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

- gyermekétkeztetés: bölcsődés, óvodás gyermek étkeztetési díjának 100 %-os 

támogatása 

- 1-4 alsó tagozatos tanuló étkezés térítési díjának 100 %-os támogatása 

- Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevétele. 

-  

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

11. §. 

 

 A Polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha 

a gyermeket gondozó család időszakosa létfenntartási gondokkal küzd, vagy 

létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

 

12. §. 

 

(1) A rendkívüli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 1.000 Ft - 5.000 

Ft lehet. 

 

 
x4 Módosította a 8/2003.(X.07.) számú rendelet 2003. október 7-én. 
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x11 Módosította a 9/2006.(/X.04.) számú rendelet 2006.szeptember 4-én. 

 (2) A támogatás összege 10.000 Ft-ig terjedhet abban az esetben, ha a gyermeket 

nevelő család elemi kár, egy hónapot meghaladó kórházi kezelés folytán súlyos és 

tartós anyagi gondokkal küzd, ill. ezen körülmény miatt jelentős jövedelemkiesés 

következett be. 

 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 

 

13. §. 

 

(1) x12 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formályában is 

nyújtható, ha azt a gyermek családi körülményei indokolják. 

 

(2) A természetbeni ellátások formája különösen az alábbi lehet: 

- vásárlási utalvány 

- intézményi étkeztetés térítési díjának részleges, vagy teljes átvállalása, 

- a gyermek ellátásához nélkülözhetetlen napi fogyasztási cikk, ruházat, stb. 

megvásárlása 

- tankönyv és tanszer ellátás 

- étkezési utalvány 

 

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

 

14. §. 

 

(1) A képviselő-testület a Gyvt. 39. par.-ában meghatározott szolgáltatást, mint 

alapellátást biztosítja. 

 

(2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a védőnői szolgálattal - szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 

x12 Módosította a 9/2006.(IX.04) számú rendelet 2006. szeptember 4-én. 
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(3) A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást családgondozó alkalmazásával 

biztosítja. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 

15. §. 

 

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

megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és 

étkeztetését kell megszevezni azon gyermekek számára, akinek szülei, nevelői 

gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról 

nem tudnak gondoskodni. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell 

biztosítani 

a. akinak a testi, ill. szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, 

b. akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban 3 

vagy több gyermeket nevelne, kivéve azt, akire nézve eltartója 

gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban 

részesül 

c. akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 

gondoskodni. 

 

(3)  A képviselő-testület a gyermek napközbeni ellátását 

a. Napköziotthonos Óvodában (Úri, Széchenyi u. 59.) 

b. Általános Iskolában (Úri, Rákóczi u. 35.) biztosítja. 

 

16. §. 

 

(1) A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési 

díjat külön rendeletben állapítja meg. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
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17. §. 

 

(1) A rendelet 1998.03.20. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) A képviselő-testület a Gyvt. 156. par. (6) bek. alapján 1998.03.31.-ig az e rendelet 

hetályba lépése előtt megállapított rendszeres nevelési segélyeket felülvizsgálja. A 

felülvizsgálat során a polgármester a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való 

jogosultság megállapítása iránt hivatalból jár el - egyidejűleg a rendszeres nevelési 

segély folyósítását megszünteti. 

(3) A rendelt hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Úri Önkormányzat 

képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/1997. 

(05.12.) sz. rendelete. 

(4) A rendelet kihirdetéséről - helyben szokásos módon - a jegyző gondoskodik. 

 

Úri, 1998.03.09. 

 

 Csák Ágoston Árokszállási Istvánné 

 polgármester sk. jegyző sk. 
 

Kihirdetve: 1998.03.18. 

   Árokszállási Istvánné  

    jegyzõ sk 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. november 20-án. 

 

 

 

   Árokszállási Istvánné 

    jegyző 


