Elfogadott rendelet
Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/1998.(III.16.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Módosító rendeletek: 2/2005.(II.11.)
7/2004.(VII.26.)
6/2003.(IX.30.)
9/2010.(XI.25.)
2/2018. (I.22.)
I. Bevezető rész1
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18.§ (2), 21.§ (1)-(2), 29.§ (1),
131.§ (1) és 157.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a Gyvt. által megállapított, a
gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához - a helyi sajátosságokat figyelembe
véve - a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.2
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatályát a Gyvt. 4. § (1)-(3) bekezdései állapítják meg.3
(2) Értelmezés szükségessége esetén a Gyvt. 5. §-át és a gyámhatóságokról valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 2.§-át kell alkalmazni.4
A gyermekek védelmének rendszere
3. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló
tevékenység.
(2) A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni,
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe
vehető ellátásokhoz való hozzájárulást.
(3) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- család- és gyermekjóléti szolgáltatás,5
- gyermekek napközbeni ellátása,
- gyermekek átmeneti gondozása.
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Eljárási rendelkezések
4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalnál
(továbbiakban: hivatal) terjesztheti elő.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság, továbbá más intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek
érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.
(3) E rendelet 6., 7. és 8. §-aiban szabályozott ellátások megállapítását a képviselő-testület
Szociális Bizottságra ruházza.
5. § (1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös háztartásban élő
közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő (törvényes képviselő) a
149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani,
továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy főre jutó jövedelem
számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat becsatolni:
a) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott
bírósági és gyámhatósági határozatot,
b) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlás esetén az erre vonatkozó megállapodást
tartalmazó jegyzőkönyvet,
c) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
d) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási
intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.6
(2) Az egy főre jutó havi jövedelemszámításnál 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.
(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak - ha a Gyvt. másképpen nem rendelkezik – a
havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az
egy évet nem haladhatja meg.7
(4) A jövedelemszámításnál közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:
- a szülőt, a szülő házastársát, vagy élettársát,
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai
tanulmányokat folytató gyermeket,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermeket,
- az előzőekbe nem tartozó a Csjt. alapján a szülő, vagy házastársa által eltartott rokont.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérő szülővel (törvényes
képviselővel) közös háztartásban élő valamennyi
a) vérszerinti és örökbefogadott gyermeket,
b) nevelt és családba fogadott gyermeket.
(6) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a
gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban,
kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti
gondozásban részesül.
(7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni
kivéve, ha a családról 6 hónapnál nem régebbi környezettanulmány áll a hivatal rendelkezésére.
(8)8 A Gyvt. 19.§-ában, illetve e rendelet 6.§ (1) bekezdésében szabályozott rendszeres
gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó döntés meghozatala előtt, valamint a már
folyósított támogatás felülvizsgálata során környezettanulmányt kell végezni.
(9) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján, a
gyermeket gondozó családban a család életkörülményei nem felelnek meg a
jövedelemnyilatkozatban foglalt adatoknak, a vagyoni helyzet vizsgálatát a gyámhatóságokról,
Az 5.(1) bekezdését a 9/2010.(XI.25.) Ör. rendelet módosította. Hatályba lépésének napja: 2010. november 25.
Az 5.§ (3) bekezdését a 2/2005.(II.11.) Kt. rendelet módosította. Hatályba lépésének napja: 2005. február 15.
8 Az 5.§ (8) bekezdését a 12/2006.(IX.21.) Kt. rendelet 2006. szeptember 21. napjától hatályon kívül helyezte.
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valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, módosított 149/1997. (IX. 10.) számú
Kormány rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 65.§. (5), illetve (6) bekezdésében foglaltak szerint kell
elvégezni.
(10) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a Gvvt. 19.§ (4) bekezdésében meghatározott közös
háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.
(11) Az e rendelet alapján megállapított támogatások folyósítása havonta utólag, kifizetése a
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénztárából készpénzben, külön
kérelem esetén átutalással történik.
(12) 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.
(13) A rendszeres támogatást megállapító határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az
ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15
napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet.9
II. rész
A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
6. §10
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7. §11 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással összefüggő hatósági jogkör gyakorlása az
Gyvt. 21.§-ában leírt feltételek szerint történhet.
(2) A rendkívüli támogatás egyszeri összege 1.000.-Ft-nál kevesebb és 5.000.- Ft-nál magasabb
nem lehet.
III. rész
A természetben nyújtott ellátások
8. §12 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
(2) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és
tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, tandíj,
egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a döntéshozó
az összes körülményt figyelembe véve határoz.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni
ellátás formájában, ha
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul,
b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul,
c) a gyermek ápolatlan, gondozatlan,
d) a gyermek taneszközei, felszerelése hiányos,
e) a gyermek rendszeres étkezése nem biztosított.
(5) A (4) bekezdés c)-e) pontjaiban foglaltakat az óvoda, az iskola, a védőnő vagy a család- és
gyermekjóléti szolgálat jelzi.13
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IV. rész
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Általános szabályok

9. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, kivéve, ha hatóság
intézkedése alapozza meg az ellátás igénybevételét. Az igénybevétel az ellátást igénylő vagy
törvényes képviselője kérelmére történik. 14
(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló
kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál nyújthatja be.
(3) E rendelet 11. és 13. §-aiban szabályozott ellátások igénybevételére irányuló kérelmek
elbírálását a Képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházza át.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett a
Szociális Bizottság határozata alapozza meg.
A család- és gyermekjóléti alapellátások15
10. § (1) A család- és gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének
elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének
megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell
járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.
(2) Az önkormányzat e rendelet hatályba lépésétől - a c) pontban foglalt kivétellel - kezdődően az
alábbi család- és gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) Család- és Gyermekjóléti szolgálat
b) Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- óvoda,
- iskolai napközis foglalkozás,
c) Gyermekek átmeneti gondozása, melyről az önkormányzat 1999. december 1-től gondoskodik.
(3) A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a család- és gyermekjóléti
alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja:
- Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott Veresegyház
Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ útján,
- az önkormányzat által fenntartott óvoda, általános iskolai napközi.
A család- és gyermekjóléti szolgálat
11. § (1) A család- és gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát
el, a védőnői szolgálattal együttműködve.
(2) A szolgálat feladatai különösen:
- a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése,
- a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való
hozzájutás segítése,
- a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése,
- a helyettes szülői hálózat szervezése,
- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése,
- az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel
kísérésére, új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
- felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek
vizsgálata.
(3) A család- és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
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Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás
12. §16 Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A gyermekek átmeneti gondozása
13. §17 A gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő hatósági jogkör gyakorlása az Gyvt. 4548.§-ában leírt feltételek szerint történhet.
V. rész
A térítési díjak
14. §18 (1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított
étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
Az étkeztetést igénybevevők által fizetendő térítési díj meghatározásának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(2) A térítési díj meghatározása külön önkormányzati rendeletben történik.
A normatív kedvezmények
15. § Gyermekétkeztetés esetén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 148.§ (5) bekezdésében foglaltak szerinti normatív kedvezményt kell
biztosítani.19
16. § (1) A térítési díjat gyermekétkeztetés esetén egy havi időtartamra előre kell megfizetni.
(2) Ha az ellátást igénybe vevő gyermek után a szülő a térítési díj befizetését elmulasztja, az
intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Amennyiben
a térítési díj hátralék a felszólítás ellenére nem kerül kiegyenlítésre, akkor a hátralék kiegyenlítésig
az intézményvezető felfüggeszti az ellátást.20
Záró rendelkezések
17. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell, amennyiben az ügyfélre nézve azok kedvezőbbek.21
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a
133/1997. (VII.29.) és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
Kelt: Váchartyán, 1998. március 13.
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