Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2004.(VII.15.) számú Rendelete a
GYERMEKEK PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSÁRÓL
Dörgicse községi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: Gyvt.) 18. § , 19. § , 21. § és 28. §- ainak (továbbiakban:
Gyvt.) felhatalmazása alapján a törvény végrehajtása érdekében az alábbi
rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Dörgicse Községi Önkormányzat
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú,
valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az állandó
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,
magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre és fiatal felnőttre,
valamint szüleire, vagy más törvényes képviselőire.
(2) E rendelet hatálya 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. törvény rendelkezései szerint
jogszerűen az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó
gyermekeire is.
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
személyeken kívül az önkormányzat területén tartózkodó nem magyar
állampolgárságú gyermekek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú
elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

II. FEJEZET
Pénzbeli és természetbeni ellátások
2.§ (1) Az Önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesíti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét és a családban történő nevelés nem áll a gyermek érdekével
ellentétben.

2

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege havonta és gyermekenként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22 %-a.
3.§ (1) Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakos
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került.
(2)Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetők kérelmére vagy
hivatalból azok a gyermekek akik családi pótlékra jogosultak és
családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell részesíteni a gyermeket,
ha a családot elemi kár éri, ha 1 hónapot meghaladó kórházi kezelés
folytán súlyos és tartós anyagi gondokkal küzd a család, illetve ezen
körülmények miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be.
(4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a jövedelmi
viszonyok vizsgálata nélkül a 0-3 éves korú, óvódás, általános iskolai vagy
nappali tagozaton középiskolai, illetve szakmunkás oktatásban részesülő
gyermek.
5)A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét a rászorultsághoz
igazodóan 5.000 – 20.000.-Ft között lehet megállapítani.
4.§ (1) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ha azt a gyermek családi
körülményei indokolják.
(2) Természetbeni ellátás különösen:
- intézményi étkeztetés térítési díjának részleges vagy teljes
átvállalása,
- tankönyv és tanszerellátás,
- vásárlási utalvány,
- élelmiszer, ruházat biztosítása a gyermekjóléti szolgálat
közreműködésével.
(3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatáson felül a gyermek étkezési
térítési díjkedvezményben részesülhet.

3

III. FEJEZET
Eljárási, hatásköri szabályok
5. § (1) E rendeletben meghatározott eljárás hivatalból vagy kérelemre
indul.
(2) A kérelmet a Körjegyzőségen kell benyújtani.
(3) A kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője, az egészségi,
oktatási intézmény, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója nyújthatja
be.
(4) A kérelemhez a család jövedelmi viszonyait igazoló bizonyítékokat
mellékelni kell, különösen a kereseti igazolást, az adóbevallás másolatát, a
gyes, a családi pótlék szelvényt, valamint a közép, illetve felsőfokú
oktatási intézmény hallgatói jogviszonyról szóló igazolását.
(5) A benyújtott jövedelem nyilatkozatban szereplő adatok valódisága az
eljárás során szükség esetén környezettanulmány készítésével
ellenőrizhető.
6. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás kérelmének elbírálása, a
támogatás megállapítása, felülvizsgálata, a természetbeni támogatáskénti
nyújtás elrendelése átruházott hatáskörben a polgármester hatásköre.
(2) A polgármester döntésével kapcsolatban fellebbezni a Képviselőtestülethez lehet.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról a Képviselő-testület dönt.
7. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatást a kérelem benyújtása
hónapjának 1 napjától kell megállapítani.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználásának igazolását a
megállapító határozatban elő lehet írni.
8. § (1) Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás feltételeiben
változás következik be (a kiskorú házasságot kötött, a gyermek tanulói
jogviszonya megszűnt, a család jövedelmi viszonyai kedvezően változtak)
azt 15 napon belül a Körjegyzőségen a támogatás felülvizsgálata, illetve
megszüntetése céljából a szülőnek be kell jelenteni.
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(2) Amennyiben a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a
jogtalanul felvett támogatás visszafizetésére kell kötelezni.
9. § (1) A támogatás felvételére a törvényes képviselőn kívül a gyermek
gondozója, pártfogója illetve a 14. életévet betöltött gyermek is
feljogosítható.
(2) A támogatás felvételére jogosult kötelezhető arra, hogy a
felhasználásról elszámoljon. 14 életévet betöltött gyermek esetében a
gyermekjóléti szolgálat közreműködésével kell elszámolni.

IV. FEJEZET
Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2004. július 15. napján lép hatályba. Kihirdetéséről
a körjegyző gondoskodik.
(2) Ezt a rendeletet az 1997. évi XXXI. törvénnyel és a végrehajtására
kiadott 149/1997/IX. 10./Korm. számú rendelettel együtt kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekek védelméről
szóló 1/1998. (I. 28) számú rendelet a hatályát veszti.

Dörgicse, 2004. június 29.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Kihirdetve: Dörgicse, 2004. július 15.

Cseh Jenőné
körjegyző

Cseh Jenőné
körjegyző

