
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a 
gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásáról. 
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 147. §. (5) 
bekezdésében, valamint a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A RENDELET CÉLJA 
 

1. §. 
 
E rendelet célja, hogy meghatározza Tarnaméra Képviselő-testülete által biztosított – a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 
XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt) is szabályozott, a gyermekek pénzbeli és 
természetbeni ellátásának forrásait, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét. 

 
A RENDELET HATÁLYA 

 
2. §. 

 
(1) E rendelet hatálya kiterjed a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – Magyarország 

területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés 
másként nem rendelkezik – az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal 
rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert 
gyermekre, fiatal felnőttre és szüleikre. 

(2) *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. tv. rendelkezési 
szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire. 

(3) Tarnamérán tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az 
ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a 
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 

 
• A 2. §. (2) BEKEZDÉSE AZ Európai Uniós csatlakozást követően lép hatályba. 

 

I. 
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 
 

3. §. 
 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
családok anyagi támogatása a gyermek családi környezetben történő ellátásának 
elősegítése, illetve a gyermek családban történő ellátásának az elősegítése, illetve a 
gyermek családból történő kiemelésének megelőzése érdekében. 

(2) A képviselő-testület a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra vonatkozóan a Gyvt. 
19-20. §-ait változatlanul alkalmazza. 

(3) A kérelemben, valamint a jövedelem nyilatkozatban szereplő adatok valódiságának a 
megállapítása céljából a támogatás megállapítására vonatkozó döntés meghozatala 



előtt, valamint a már folyósított támogatás felülvizsgálata során környezettanulmányt 
végeztethet a bizottság ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a 
környezettanulmány megállapításai alapján, a jövedelemnyilatkozatban foglalt 
adatoknak, a vagyoni helyzet vizsgálatát a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
számú rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 65. §. (5) illetve (6) bekezdésben foglaltak 
szerint kell elvégezni. 

(4) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a Gyvt. 19. §. (4) bekezdésben meghatározott 
közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. 

(5) Ha a rendszeres támogatás jogerősen megállapításra kerül, azt a Gyvt. 20. §. (3) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell folyósítani. 

 
4. §. 

 
(1) A rendszeres támogatás havi összege gyermekenként 2004. évben 5.104,- Ft. A 2003. 

évet követően a rendszeres támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 22 %-ával. 

 
5. §. 

 
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMO GATÁS 

MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS FOLYÓSÍTÁSÁHOZ 
 

(1) A rendszeres támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtására, az igazolás és a 
nyilatkozat tartalmára, valamint a jövedelemszámításnál irányadó időszakra a Gyvt. 
szabályait kell változatlanul alkalmazni. 

(2) Ha a rendszeres támogatást jogerősen megállapították az a kérelem benyújtásától 
esedékes azzal, hogy a kérelmet 

a) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét, 
b) a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás 50 %-át kell 

kifizetni. 
 

6. §. 
 

(1) A tárgyhónapra esedékes rendszeres támogatásokat, a tárgyhónapot követő hónap 5. 
napjáig kell kifizetni. 

(2) A rendszeres támogatásokat a Körjegyzői Hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi 
igazgatással foglalkozó dolgozója által elkészített kimutatás alapján havonta 

a) postai úton kifizetni, vagy 
b) helyi takarékszövetkezetnél vezetett folyószámlára kell utalni 
c) természetbeni ellátás formájában eljuttatni. 

 
7. §. 

 
(1) A rendszeres támogatások megállapításáról, összegének és formájának, jogosultjának 

megváltoztatásáról, valamint a támogatás éves felülvizsgálatának eredményéről, 
megszüntetéséről – a Gyer. 68. §. (2) bekezdésében foglalt kivétellel – határozatban 
kell rendelkezni. 



(2) A rendszeres támogatást megállapító határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az 
ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltoztatásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. 

 
8. §. 

 
(1) A rendszeres támogatást meg kell szüntetni: 

a) Ha a rendszeres támogatásban részesülő a család jövedelmi és vagyoni 
viszonya alapján már nem jogosult a támogatásra (ideértve azt az esetet, ha a 
jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó jövedelem 
összege, illetve vagyon értéke meghaladja a Gyvt. 19. §. (2) bekezdésében 
meghatározott jövedelemhatást, illetve vagyon értékét). 

b) Ha a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és a 
23. életévét betöltötte. 

c) Ha a jogosult a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. 
életévét betöltötte. 

 
(2) Ha a rendszeres támogatást már megkezdett hónapban kell megszüntetni, a 

megszüntetés a hónap utolsó napjával történik. 
 

9. §. 
 

(1) A Gyvt-ben szabályozott rendszeres támogatás megállapításával, összegének és 
formájának megváltoztatásával, a támogatás megszüntetésével kapcsolatos hatáskör 
gyakorlását a Képviselő-testület a szociális és egészségügyi bizottságra ruházza át 
(SZMSZ rendelkezése) 

 
10. §. 

 
RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 

 
(1) Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermeket rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban (a továbbiakban: rendkívüli támogatás) részesíti, ha: 
a) A gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
b) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (súlyos betegség, 

elemi kár) 
 

(3) Rendkívüli támogatást elsősorban azoknak a gyermekeknek kell megállapítani: 
a) Akiknek eltartásáról családja más módon gondoskodni nem tud, illetve 
b) Alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen betegség, iskoláztatás 

miatt –anyagi segítségre szorulnak. 
 

11. §. 
 

(1) A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri összege nem lehet kevesebb 4.000,- Ft-
nál. 

(2) A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri legmagasabb összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg. 



(3) Rendkívüli támogatás egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal adható, 
amelynek éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a kétszeresét. 

 
 

12. §. 
 

(1) A rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtását követően meg kell győződni a 10. 
§. (1) bekezdés a-b) pontjában foglaltak valódiságáról. 

(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást – szociális bizottság kezdeményezésére – is 
lehet megállapítani, ha a 10. §. (1) bekezdés a-b) pontja fennáll. 

(3) A rendkívüli támogatás megállapításáról, összegéről és formájáról határozatban kell 
rendelkezni. 

 
13. §. 

 
A rendkívüli támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a szociális- és 
egészségügyi bizottság gyakorolja. 
 

II. 
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 

 
14. §. 

 
(1) A rendszeres és rendkívüli támogatás megállapítható pénzben és természetbeni ellátás 

formájában is. 
(2) Természetbeni ellátás formájában nyújtható a rendszeres támogatás, vagy annak egy 

része, az általános iskolás és óvodás korú: 
a) napközi térítési díj átvállalására 
b) tankönyv és tanszerellátásának támogatására 
c) ruházat beszerzésére 

(3) Természetben lehet megállapítani a rendszeres támogatást, vagy annak egy részét, a 
középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére: 

a) tandíj, 
b) tankönyv és tanszerellátás támogatására. 

 
(4) Természetbeni ellátás formájában nyújtható az ellátás, a támogatás különösen akkor, 

ha feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítja. 
 

15.§. 
 

(1) A rendszeres és rendkívüli támogatás megállapítása iránti kérelmet a Hivatal szociális 
ügyintézéssel foglalkozó munkatársaihoz kell benyújtani. 

(2) A támogatások megállapítása iránti kérelmekhez csatolni kell: 
a) A normatív és az önkormányzati rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti 

kérelemhez a Gyer. 65. §. (1) és (2) bekezdésében foglalt igazolásokat, és 
nyilatkozatokat. 

b) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez a Gyer. 65. §. (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozatot és igazolásokat. 

 



I.  FEJEZET 
 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 
 

16.§. 
 

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele – ha a Gyvt. másként nem rendelkezik – 
önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. 

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére 
irányuló kérelmét a hivatal gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
irodájához, valamint az általános iskola és óvodai intézmény vezetőjéhez nyújthatja 
be. 

 
GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 

 
17.§. 

 
(1) A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a 
veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve 
a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése. 

(2) Az önkormányzat az alábbi alapellátásokat biztosítja: 
a) Gyermekek napközbeni ellátása (napközi otthon, óvoda) 
b) Családgondozó 

 
A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 

 
18. §. 

 
Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. §-ában meghatározottak 
szerint óvoda, általános iskolai napközi keretében szervezi meg. 
 

CSALÁDGONDOZÓ 
 

19. §. 
 

(1) A családgondozói szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését. Az önkormányzat családgondozói szolgáltatást 
Gyvt. 39. §-ban meghatározott feladatait napi 2 órában történő ellátással, megfelelő 
végzettségű dolgozó útján biztosítja. 

(2) A családgondozó nevelési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a Gyvt-ben 
meghatározottak alapján együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó 
intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel: 

a) általános iskola, 
b) óvoda 
c) védőnő 
d) háziorvos 
e) rendőrség 



(3) A családgondozói szolgáltatás térítésmentes. 
(4) A családgondozó feladatának ellátásáról évente átfogó értékelést készít, amelyet 

minden év december 31-ig a képviselő-testület elé köteles terjeszteni. 
 

TÉRÍTÉSI DÍJAK 
 

20. §. 
 

(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátás 
keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

(2) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg 
éves költségvetési rendeletének elfogadásakor. 

(3) Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 148. §. (5) bekezdésében meghatározott normatív 
kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak. 

(4) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 
 

21. §. 
 

(1) E rendelet 2004. április 01-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybelépést követően 
benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. A hatálybalépést megelőzően 
megállapított és folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatásokra, első ízben az 
éves felülvizsgálatkor kell a rendelkezést alkalmazni. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tarnaméra Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/1998. (III. 10.) rendelete a gyermekek 
védelméről. 

(4) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az államigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló, többször módosított, 1957. évi IV. tv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni, a Gyvt. és a Gyer-ben foglalt eltérésekkel. 

 
 
BENCZE LÁSZLÓ sk.     KOVÁCS GYÖRGYNÉ sk. 
polgármester      jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 

 


