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Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének    

3/1998. (III.31.) számú rendelete  

a Gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

(Egységes szerkezetben) 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv. 8. §. /1/, és a 16. §. (1) bekezdésében, valamint a Gyermekek védelméről és a 

Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) foglalt felhatalmazás 

alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeli 

ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet célja 

 

1. §. 

 

E rendelet célja, hogy Zamárdi Város közigazgatási területén Gyvt.-ben a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. 

rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban megállapítsa azokat az 

alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek 

törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.  

Továbbá gondoskodik a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, s a védelmi rendszerből 

kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.  

 

A rendelet hatálya 

 

2.§.* 

 

(1)* A rendelet hatálya kiterjed Zamárdi város közigazgatási területén tartózkodó magyar 

állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a 

letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által 

menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és 

szüleire. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Zamárdi város területén tartózkodó 

nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében az intézkedés elmulasztása a 

gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna, e rendelet alapján kell 

eljárni. 

A törvény hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben 

foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok 

állampolgárainak  Zamárdi területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is. 

 

A 2. §. /1/-/2/ bek. szövegét a 34/2011. (X.25.) Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2011. 

október. 25. 
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(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés oktatás keretében 

biztosított napközi ellátásra, ha az oktatásról szóló hatályos törvény alapján ingyenesen 

igénybe vehető szolgáltatások, illetőleg térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe 

vehető szolgáltatások körébe tartozik. 

 

Gyermekek védelmi 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 pénzbeni 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 pénzbeni, természetbeni és 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:   

-  pénzbeni és természetbeni ellátások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi 

   támogatás 

-  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátása  (gyermekjóléti  

   szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása) 

 

Eljárási rendelkezések 

 

4. §. 

 

(1)  Az e rendeletben szabályozott pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások 

megállapítására irányuló kérelmet szülő, vagy más törvényes képviselő a polgármesteri 

hivatalnál terjesztheti elő. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeni ellátások meghatározását nevelési -   

oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más gyermekvédelemmel foglalkozó 

intézmény, illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is 

kezdeményezheti.  

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 nyilatkozatokat 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 5. §. /1/ bekezdésének első mondatának szövegét a 13/2000. (IV.2.) számú Ör. állapította meg. 

*Az 5. §. /3/ bekezdés szövegét a 34/2011. (X.25.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2011. október 25. 
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a.)  a gyermek elhelyezési vagy ideiglenes hatályú elhelyezési, és a gyámrendelés tárgyában 

hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, 

b.) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása 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. 

 

(2)  Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa 

által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére a teljesített tartásdíj összegével. 

 

(3)*   A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hónap átlagát kell 

figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt 

tartós romlás vélelmezhető. 

 

(4)A jövedelem számításánál közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe 

venni a mindenkor hatályos szociális törvény közeli hozzátartozóra vonatkozó 

meghatározását. 

 

 

(5)  A (4) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérő szülovel 

(törvényes képviselővel) közös háztartásban élő valamennyi  

 a.)  vérszerinti és örökbe fogadott 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)   E rendelet 6. §. (3) – (4) bekezdésében szabályozott rendszeres támogatások, illetve a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni, 

kivéve ha a családról 6 hónapnál nem régebbi környezettanulmány áll a hivatal 

rendelkezésére. 

 

(8)   A Gyvt. 19. §-ában, illetve e rendelet 6. §. (1) bekezdésében szabályozott rendszeres  

támogatási ügyekben környezettanulmányt csak akkor kell készíteni, ha kétség merül fel a 

kérelmezők által becsatolt nyilatkozat, illetve igazolások valóságtartalma tekintetében. 

 

 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény* 

 

6. §. 

 
* A fejezet alcímének szövegét a 33/2012. (IX.13.) számú Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2012. szeptember 13. 
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/1/ A települési önkormányzat jegyzője,  mint gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó 

családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj 

legkisebb összege) a 140%-át, 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2bekezdésében foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 

meg külön-külön vagy együttesen a (5) bekezdésben meghatározott értéket. 

(2) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt.131.§  (2) bekezdését kell alkalmazni. 

Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás 

vélelmezhető. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának 

időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell 

figyelembe venni az egylakásban együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel rendelkó 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

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

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 

tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket, 

f) az a)–e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 

(4) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (3 bekezdésben meghatározott közös háztartásban 

élő közeli hozzátartozók vagyonára. 

(5) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell 

érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban 

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy 

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a 

tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely 

az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre 

tekintettel fenntartott gépjármű. 
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(6) A települési önkormányzat jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, ha a (3) bekezdésben megjelölt 

személyek együttesen vagy külön-külön a (5) bekezdésben meghatározott értékű vagyonnal 

rendelkeznek. 

(7) Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetőleg 

a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási joga megszűnt 

vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. 

(8) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy 

más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő. 

(9) A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra 

megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 

(10) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a 

gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte 

be, vagy 

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,  

és a nagykorúvá válását megelőző hatodik hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását 

megelőző nap közötti időszakban legalább 1 napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre  

volt jogosult. 

(11) Házasságkötés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 

meg kell szüntetni, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó havi 

jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja a Gyvt. 19. §-ban meghatározott 

jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét. 

(12) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel  

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel  természet 

Támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználató 

Erzsébet- utalvány formájában. 

A pénzbeli támogatás esetenkénti összege a mindenkori költségvetési törvény alapján, ahhoz 

kapcsolódó jogszabályokban kerül meghatározásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A 6. §. szövegét a 34/2011. (X.25.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2011. október 25. 
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás√ 

 

7. §. 

 

(1)  A Képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a 

gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag tartós 

betegsége, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett 50 %-os mértékű jövedelem 

csökkenés, illetve az elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás. 

 

(2)  A rendkívüli támogatás egyszeri összege 5.000 Ft-nál kevesebb és a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimumnál magasabb nem lehet. 

 

(3)  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb  

9  alkalommal adható. 

 

(4)   A támogatás összegéről, és formájáról határozatban kell rendelkezni.  A határozatot 

indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. 

 

 

Természetben nyújtott ellátások 

 

8. §.* 

 

(1)*  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alkalmanként pénzben egyébként az oktatási 

intézményekben normatív kedvezményként jelenik meg.  

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is 

nyújtható.”√ 

 

(2)* A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás vagy annak egy része természetbeni ellátás 

formájában nyújtható különösen az általános iskoláskorú, védelembe vett gyermekek számára 

gyermekintézményi étkezési térítési díj, vagy annak egy része átvállalása céljára.√ 

 

Óvodáztatási támogatás 

 

8/A. §.* 

 

 

(1) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába 

járásának elősegítése.  

 

 

(2) Óvodáztatási támogatásra jogosult az a zamárdi lakóhelyű szülő, akinek gyermeke 

halmozottan hátrányos, ha a gyermeket együttnevelő mindkét szülőről, a gyermeket 

egyedül nevelő szülőről vagy gyámról megállapítható, hogy rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik; 
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 ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33 §-a szerint aktív 

korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 

megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy  

 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, ill. lakókörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejelsztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos , komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

ill. olyan lakókörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéshez szükséges feltételek; 

 legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, melyben az ötödik életévét betölti, 

megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását 

megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint 

rendszeresen jár óvodába. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű, ha a fenti körülmények közül legalább kettő fennáll. 

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy 

családbafogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti 

elő, mely évben a gyermek az ötödik életévét betölti.  

 

(3)  A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - 

kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke

a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a Gyvt.67/A. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint megállapította, és 

b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét 

betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását 

megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint 

rendszeresen jár óvodába. 

 Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a 

családbafogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti 

elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti. 

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az 

óvodáztatási támogatásra való jogosultság jogerős megállapítására 

a) az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június 

hónapjában, 

b) a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december 

hónapjában 

folyósítja. 

 Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek óvodai 

nevelési jogviszonyának fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási 

támogatást folyósít a szülőnek vagy a családbafogadó gyámnak, ha 

a) a gyermek továbbra is halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, és 

b) a szülő, a családbafogadó gyám a gyermeknek a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti rendszeres óvodába 

járásáról gondoskodik. 

 
*A 8. §. /1/-/2/ bekezdés szövegét a 34/2011. (X.25.) sz. Ör. állapította meg, valamint a 8. §. /3/ bekezdés szövegét is a 34/2011. (X.25.) Ör. 

helyezte hatályon kívül. Hatályba lép: 2011. október 25. 

*A 8/A. §. szövegét a 32/2008. (XII.16.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2009. január 1. 

√  2013,december 16 áthelyezésre került a szociális rendeletbe 
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Ha az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet december 4-éig, illetve június 4-éig 

benyújtották és a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak, de a kérelem jogerős 

elbírálására december 4-éig, illetve június 4-éig nem kerül sor, a további óvodáztatási 

támogatás folyósításának  Gyvt vonatkozó §-a szerinti időpontjában kell folyósítani az első 

alkalommal járó óvodáztatási támogatást. Ha a további óvodáztatási támogatás 

folyósításának feltételei is fennállnak, akkor az első alkalommal járó és a további 

óvodáztatási támogatást együtt kell folyósítani. 

 

 Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság a megszüntetését követően a fenti 

bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható, azzal, hogy a 

rendszeres óvodába járást a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott időszak tekintetében kell vizsgálni.  

A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően 

esetenként és gyermekenként tízezer forint. 

 

 

Gyermekjóléti alapellátások 

 

9. §.* 

 

(1)  A 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 2013. január 1. napjától kezdődően az alábbi gyermekjóléti 

alapellátásokat biztosítja: 

 

a.)    Gyermekjóléti és gyemekvédelmi szolgáltatást Zamárdi város Önkormányzata 

saját dolgozóival látja el, 

 

 b.)    Gyermekek napközben ellátása keretében: 

  - óvoda 

  - iskolai napközis foglalkozás. 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról* 

Az ellátás igénybevételének módja 

(3)* A személyes gondoskodás igénybevétele – ha e törvény másként nem rendelkezik – 

önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. 

Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan 

cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. 

A korlátozottan cselekvőképes személy és a törvényes képviselője között az ellátás 

igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában – a tényállás tisztázása mellett – a települési 

önkormányzat jegyzője dönt. 
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(4) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, e törvény az 

ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. 

 

 (5) Ha az önkormányzat rendelete eltérően nem rendelkezik, a kérelmező a kérelmet 

a) a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat által fenntartott nem bentlakásos 

gyermekintézmény esetén az intézmény vezetőjénél, 

 

A 9. §. /2/ bekezdésének szövegét a 48/2012. (XII.18.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 

2012. december 18. 

b) más intézmény esetében a lakóhelye szerinti települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalánál 

nyújthatja be. 

 (6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony keletkezését  

a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének határozata, 

b) a települési önkormányzat jegyzőjének, mint gyámhatóságnak a határozata, 

c.) fenntartó önkormányzat rendeletében meghatározott, az átmeneti gondozást nyújtó 

intézmények esetében  az intézményvezető intézkedése alapozza meg. 

(7) Ha az ellátás igénybevételére a Gyvt. 32.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kerül sor, 

a határozatot közölni kell a működtetővel, valamint az ellátást nyújtó intézmény vezetőjével 

is. 

(8) Állami fenntartású intézmény esetén az (1) bekezdés c)  és d. pontja szerinti döntésről az 

intézményvezető értesíti a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét. Ha a kérelmező, illetve 

törvényes képviselője az intézmény vezetőjének meghozott döntését vitatja, az arról szóló 

értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ez az irányadó 

abban az esetben is, ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik. Ilyen 

esetben a fenntartó határozattal dönt. 

(9) Állami fenntartású intézmény esetén, ha az igénybevételről az intézményvezető dönt, úgy 

az ellátás megkezdésekor a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, 

melyet tizenöt napon belül megküld a fenntartónak. A megállapodás tartalmazza 

a.) az ellátás kezdetének időpontját, 

b.) az intézményi ellátás időtartamát ( határozott és határozatlan időtartam megjelölését)  

c.)a gyermek, fiatal felnőtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, módját 

d.) a személyi térítési díj megállapítására, megfizetésére vonatkozó szabályokat ,ha az ellátási 

térítésidíj- fizetési kötelezettséggel jár 

e.) az ellátás megszűntetésének módjait 

f.) a gyermek és a törvényes képviselője, valamint a fiatal felnőtt személyazonosító adatait,  
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g.) az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, ill. a fiatal felnőtt nyilatkozatát a Gyvt. 

33.§ (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtörténtéről. 

(10) Az intézményvezetőnek az ellátásra jogosult gyermek azonnali elhelyezéséről kell 

gondoskodnia 

a) az elhelyezés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását elrendelő határozat, 

b) a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó indokolt kérelem 

alapján. 

(11) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni 

kell. 

(12) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra 

jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét, ill. a fiatal felnőttet  tájékoztatni kell 

a) az ellátás tartamáról és feltételeiről, 

b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, 

c) az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnőtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, 

különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről 

ca) a gyermekek átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásnál, ha a gyermek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói külön élnek,  

cb) a családok átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásnál, ha a gyermeknek van különélő, kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója,  

cc) a gyermekotthonban biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 

szakellátásnál  

(a ca)-cc) alpontokban szereplő intézmények a továbbiakban együtt: bentlakásos 

gyermekintézmény),  

cd) a helyettes szülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásnál és 

ce) a nevelőszülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 

szakellátásnál, 

d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, 

e) az intézmény házirendjéről, 

f) panaszjoga gyakorlásának módjáról, 

g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, 

h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról. 

(13) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, ill. a fiatal felnőtt köteles 

a) a  Gyvt. 33.§ (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni,ha az 

ellátás igénybevételéről nem kötöttek megállapodást,  
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b) az e törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, 

c) nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott 

változásokról. 

Az ellátás megszüntetésének módja 

(14) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 

megszűnik: 

a) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított 

időtartam – leteltével, 

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével. 

(15) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetését a 

jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az 

ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a 

megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 

(16) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás 

feltételei már nem állnak fenn. 

(17) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás 

megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve 

törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az 

értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó 

végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell. 

(18) Intézményvezető által biztosítható ellátások formái:  

Oktatási intézményeknél: pl. étkezés, oktatással összefüggő ellátások, napközi, stb. 

(19) A helyi önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről: 

 1. kérelem benyújtásának módja:  

Szóban, vagy írásban Zamárdi Város Önkormányzat Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata 

a Zamárdi, Kossuth Lajos utca 16. szám alatti irodájában.  

2. kérelem elbírálásának szempontjai:  

Minden intézményvezető saját oktatási intézményére vonatkozóan.  

 Gyermekjóléti szolgálat 

 

10. §.* 

 

(1)*  Az Önkormányzat által gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat lát el, a védőnői szolgálattal együttműködve. 
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(2)  A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. Tevékenysége körében a Gyvt. 39. §-ban foglaltakon túl  

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét,  

b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést,  

c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhatóság 

megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó 

pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv),  

d) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, 

illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,  

e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,  

f) felkérésre környezettanulmányt készít,  

g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,  

h) az önkormányzati gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel 

kísérése, 
i) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,  

j) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában,  

k) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.  

 (3)  A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

 

A gyermekek napközbeni ellátása 

 

11. §.* 

 

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek 

életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és 

étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik 

munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. 

 (2)*  A gyermekek napközbeni ellátását elsosorban az olyan gyermekek számára kell 

biztosítani, 

akiknek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra  

        van szüksége 

- akit egyedülálló, vagy idoskorú személy nevel, akivel együtt a családban három, 

vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója, gyermekgondozási 

díjban, részesül, 

- akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni. 

(3)* A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai 

napközi. 
*A 8. §. /1/-/2/ bekezdés szövegét a 34/2011. (X.25.) sz. Ör. állapította meg, valamint a 8. §. /3/ bekezdés szövegét is a 34/2011. (X.25.) Ör. 

helyezte hatályon kívül. Hatályba lép: 2011. október 25. 

*A 8/A. §. szövegét a 32/2008. (XII.16.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2009. január 1. 

√  2013,december 16 áthelyezésre került a szociális rendeletbe 

A 9. §. (3)-(19) bekezdéseit a 34/2011. (X.25.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2011. október 25. A 10. §. /1/ bekezdését a 48/2012. 

(XII.18.) sz. Ör. módosította. Hatályba lép: 2012. október 18. 

A 9. §. (3)-(19) bekezdéseit a 34/2011. (X.25.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2011. október 25. A 10. §. /1/ bekezdését a 48/2012. 

(XII.18.) sz. Ör. módosította. Hatályba lép: 2012. október 18. 

A 11. §. /2/-/3/, és a 13. §. /4/ bekezdés szövegét a 34/2011. (X.25.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2011. október 25. 

A 12. §-t a 33/2012. (IX.13.) számú Ör. helyezte hatályon kívül. 
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Családi napközi* 

 

12. §.* 

 

Térítési díjak 

 

13. §.* 

 

 (1)  A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásért térítési 

díjat kell fizetni. 

 

(2)   A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe 

tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

 

 (3)  A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével a 

személyes gondoskodást nyújtó alapellátási szolgáltatások személyi térítési díjának 

megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. 

 

(4)*  Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente költségvetési rendeletben 

határozza meg, kivéve az évközben jogszabály változásból adódó módosításokat. 

 

(5)  Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés szolgáltatási önköltség és a központi 

költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatási különbözete  

 

(6)   A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az intézményi térítési díj egy 

napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá 

a normatív kedvezmények, és a jövedelmi viszonyokhoz igazodó egyéni kedvezmények 

figyelembe vételével. 

 

(7)  A személyi térítési díj, a gyermekétkeztetés kivételével, nem haladhatja meg az 

intézményi térítési díj összegét. 

 

(8) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díjfizetésre kötelezett 

jövedelemmel nem rendelkezik. 

 

(9) A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg.  

(10) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésre kötelezett 

jövedelemmel nem rendelkezik.  

 

Normatív kedvezmények 

 

14. §.* 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő 

vagy más törvényes képviselő köteles. 
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(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben – a vonatkozó jogszabályban 

foglalt kivétellel – az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért 

állapítható meg térítési díj. 

 (3) A gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési 

díjának alapja – ide nem értve a bölcsődét – az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra 

jutó napi összege.  

(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános 

forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) 

bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. 

(5) Gyermekétkeztetés esetén 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

aa) óvodás, 

ab) 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 

ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

intézményben elhelyezett, aa)–ac) alpont szerinti életkorú 

gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az 

intézményi térítési díj 50%-át, 

e) kedvezményként kell biztosítani [az a)–e) pont a továbbiakban együtt: normatív 

kedvezmény]. 

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak 

kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint létrejött – tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos 

intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 

gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. 

(7) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek közoktatási 

intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a fenntartó által 

megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további 

gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. 

(8) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban 

élőként kell figyelembe venni 

 

*A 14. §. szövegét, valamint a 15. §. /2/-/3/ bekezdését a 34/2011. (X.25.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2011. október 25. 

 



 15 1

5 

a) a tizennyolc éven aluli, 

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve 

felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint 

c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. 

(9) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele 

befejezéséig kell biztosítani. 

(10) )  Az önkormányzat egyéni rászorultság alapján további kedvezményt nyújt a gyermek  

számára, amennyiben a családban az egy fore jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum mindenkori összegét. 

15. §.* 

 

(1)  Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésobb az ellátás igénybevételétől 

számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról. 

 

(2)* Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy annak a normatív 

kedvezményeken, illetve egyéni kedvezményeken túli további csökkentését (elengedését) kéri, 

az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a képviselő-testület Humán Bizottságához 

fordulhat. Ebben az esetben a bizottság a kérelem tárgyában határozattal dönt. 

 

(3)* A személyi térítési díjat gyermekétkeztetés esetén egy havi időtartamra előre kell 

megfizetni. 

 

(4)  A személyi térítési díjat havonta, a tárgyhónapot követő hó  15 napjáig kell megfizetni. Ha 

a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az 

elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető 

a hátralékot nyilvántartásba veszi, s erről negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.  A 

térítési díjhátralék behajtásáról a Képviselő-testület intézkedik. 

 

Záró rendelkezések 

16. §. 

 

(1)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévo ügyekben is 

alkalmazni kell. 

 

(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. 

 

Z a m á r d i, 1998. március 30. 

 

 Major Gyula sk. polgármester    Kovács Tamás sk. aljegyző 

Kihirdetve:   

Zamárdi, 1998. március 31.                            Kovács Tamás sk. aljegyző 
 

Az R. 5. §. /1/ /4/, 6. §., 8/A. §., 9. §. /6/, /7/, /8/, /9/, /10/, /11/, /12/, /13/, /19/, 10. §., 13. §. /5/, /7/, /8/, /9/, /10/  bekezdéseit a 10/2014. 

(II.25.) sz. Ör állapította meg, hatályba lép: 2014. február 25. 


