
 
 
 

Velem Község Önkormányzata Képviselıtestületének 
 

13/2003. (11.14.) számú rendelete 
 
 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 
 
 
 
 
 

Velem Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. Törvény 18. § (2) bekezdésében, 29 § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében 
(továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 
 

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 
 

1, § 
 
A rendelet célja, hogy a Gyvt. Által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák 
alkalmazásához- a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza. 
 
 
 

2. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Velem község közigazgatási területén – a (2) és (3) bekezdésben foglalt 

eltéréssel – tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerzıdés másként nem 
rendelkezik – az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezı bevándorolt, valamint 
a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire. 

(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon 
túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a külföldiek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. Tv. rendelkezései szerint jogszerően Velem 
községben tartózkodó gyermekeire is. 

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Velem község 
területén 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. 

 
 
 

3. § 
 

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: 
 
a.) pénzbeli és természetbeli ellátások 

o rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
o rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
o tankönyvtámogatás 

b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
o gyermekjóléti szolgálat 



o gyermekek napközbeni ellátása érdekében mőködtetett óvoda 
 
 
 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 
 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat a gyermeket rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti, a Gyvt. 19. 20, 20/A 
§-aiban foglaltak szerint. 

 
(2) A jogosultság megállapításához a gyermeket gondozó család vagyoni helyzetét minden esetben 

vizsgálni kell a Gyvt. 19. § (7) bekezdése szerint. 
 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

5. § 
 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek családjában 
az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
másfélszeresét, és a család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı 
rendkívüli élethelyzetbe került /pl.: a gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülık 
munkanélkülivé válása./ 

(2) Fiatal felnıtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen, csak abban az esetben állapítható meg 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 
tanul és BURSA ösztöndíjban nem részesül. 

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

(4) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének másfélszerese erejéig részesíthetı gyermekvédelmi támogatásban. 

(5) Az a gyermek, akinek a részére rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg, nem részesülhet 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 

(6) Sürgıs szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti, 
jövedelemigazolástól, illetve a (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is nyújtható rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás. Ebben az esetben a képviselı-testület a hatáskörét a polgármesterre ruházza 
át. 

 
 

Tankönyvtámogatás  
 

6. § 
 

(1) Az önkormányzat hivatalból – jövedelemre tekintet nélkül – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében 
Velem község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezı általános iskolai és  középiskolai nappali 
tagozatos tanulók részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítésére tankönyvtámogatást 
biztosít. 

(2) Az önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó tanulók részére a támogatást az önkormányzat 
természetben nyújtja úgy, hogy a tanulók számára ingyenesen biztosítja a tankönyveket. 

(3) Azon általános iskolai tanulók részére, akik nem az önkormányzati általános iskolába járnak, pénzbe kell 
kifizetni a támogatást, melynek összege azonos a (2) bekezdés szerinti, az  adott évfolyamra az 
önkormányzat által természetben biztosított tankönyvek árával. 

(4) A középiskola nappali tagozatán tanulók tankönyvtámogatásának összege maximum: az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 30 %-a. 



(5) A tankönyvtámogatás felvételéhez iskolalátogatási igazolást kell benyújtani, valamint arról szóló 
igazolást, hogy ingyenes tankönyvtámogatásban nem részesült. 

 
 
 

Természetben nyújtott ellátások 
 

7. § 
 
(1) A rendszeres gyermekvédelmi és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás 

formájában nyújtható. 

(2) Természetbeni ellátások különösen: 

o gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása 
o élelmiszerutalvány biztosítása 

(3) Elsısorban akkor állapítható meg természetbeni ellátásként, ha a kérelem 

o természetbeni támogatásra irányul, 
o a gyermekek étkeztetési térítési díjhátraléknak a támogatására irányul, 
o az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a szülı (gondozó) a pénzbeli 

támogatást nem a gyermeke nevelésére, gondozására fordítja. 
 

 
 

A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 
 

8. § 
 

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti kérelmet szóban, vagy írásban a 
Körjegyzıségen terjesztheti elı a szülı, vagy más törvényes képviselı. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65. §-ban elıírtakat, a megfelelı 
igazolásokkal együtt, illetve a család vagyonnyilatkozatát. 

 
 
 

9. § 
 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifizetése a Gyvt. Alapján kerül kifizetésre. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a pénzben fizetett tankönyvtámogatás kifizetésének idıpontjáról 
az azt megállapító határozatban kell rendelkezni. 

(3) Ha a rendszeres gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában állapították meg, úgy a 
támogatás összegét az illetékes intézménynek kell átutalni, illetve az élelmiszerutalvány a tárgyhót követı 
5. napjáig vehetı át a Körjegyzıségen. 

 
 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

10. § 
 

(1) Az önkormányzat a következı gyermekjóléti alapellátásokat tudja biztosítani 

a) gyermekjóléti szolgálat 
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközis foglalkozás 

 
 
 
 
 



Gyermekjóléti szolgálat 
 

11. § 
 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást Velem község Önkormányzata Bozsok, Cák, Kıszegdoroszló, 
Kıszegszerdahely községek önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján, közösen 
foglalkoztatott családgondozóval biztosítja. 

(2) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39.-40. §-ai határozzák meg. 
 
 
 

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás 
 

12. § 
 

Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló többször módosított 1993. 
évi LXXIX. Tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
 

Térítési díj 
 

13. § 
 

(1) Az ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

(2) A térítési díjat az 5 községi együttes testületi ülés határozata alapján a fenntartó önkormányzat 
rendeletben szabályozza, minden évben a költségvetési rendeletével együtt. 

(3) 2004. évben az óvodai térítési díj 270,- Ft. (*) 
 
 

 
Záró rendelkezések 

 
14. § 

 
(1) E rendelet 2003. november 14. napján lép hatályba. 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. A 133/1997. (VII.29.) és a 149/1997. (IX.10.) 
Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni 

 
 
 
*   Módosította a 2/2004. (1.16.) számú rendelet 

 
 
 
Velem, 2003. november 13. 
 
 

Rétiné Tóth Anikó   Horváth Miklós 
   körjegyzı    polgármester 

 
 
Záradék: 
 
Ezen rendelet kihirdetésre került 2003. november 14-én. 
 
  Rétiné Tóth Anikó 
       körjegyzı 


