
Somogyvár Község Önkormányzatának 6/2011.(IV.21.) rendelete a gyermekvédelem helyi 

rendszerétől  

 

 

Somogyvár Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

(Ötv.) 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 18. § (1) b.), (2), 20/C. § (4), 21. § (1), 29. § (1)-(2), 131. § (1) 

bekezdései alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről a következő rendelet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

 

1. §. 

 

(1) A rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyekkel a helyi 

önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 

érvényre jutásában. 

    

(2) A rendeletben meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A gyermek 

szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető 

valamely ellátás igénybevételére.   

 

(3) A rendeletben meghatározottak végrehajtása – a rendeletben foglalt kivételekkel - a 

polgármester hatásköre. 

A rendelet 9. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatok szervezését az óvoda vezetője és az 

iskola igazgatója végzi. 

 

2. §. 

 

A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv. 4. § - ban meghatározottakra. 

 

II. FEJEZET 

A gyermekek védelmének rendszere 

 

3. §. 

 

(1) A Gyvt. 14. - 17. § - ából eredően az önkormányzat a gyermekek védelmét az alábbi 

a./ pénzbeli: 

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

b./ személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás: 

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- a gyermekek napközbeni ellátása formákkal biztosítja. 

 

(2) A feladatok ellátásához kapcsolódnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése 

és megszüntetése érdekében                 

     - a háziorvosi és védőnői szolgálat, 

     - a fenntartott közoktatási intézmények, 

     - társadalmi szervezetek. 
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(3) A gyermekvédelmi feladatok ellátásában résztvevő személyek, intézmények 

képviselői és a jegyző évente két alkalommal a feladatok összehangolása, megbeszélése 

érdekében tanácskozást tarthatnak. 

 

III. FEJEZET  

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

  

4. §. 

 

(1) Az Önkormányzat a rendelet 3. §. (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott pénzbeli 

ellátásokat folyósítja. 

 

(2) A pénzbeli ellátások megállapítása hivatalból is kezdeményezhető.  

 

5. §. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

(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. 

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásával létfenntartási gondnak, illetve létfenntartási 

veszélyhelyzetnek tekinthető különösen: 

- szülő balesete, halála, 

- családot ért elemi kár, 

- gyermek tartós, vagy átmeneti nevelésbe vételének megszűnése, illetve családba 

történő visszahelyezése, 

- gyermektartásdíj megelőlegezésére való jogosultság objektív hiánya, 

- szülő, gyermek betegsége, 

- gyermek iskoláztatásával járó rendkívüli kiadás, 

- a gyermek láthatását elősegítő kiadás, 

- szülő munkanélküliségéből adódó jövedelemcsökkenés. 

 

(3) A nevelésbe vétel megszűnése, a tartásdíj megelőlegezésének elutasítása gyámhatósági 

határozattal, tanulói jogviszony iskolalátogatási bizonyítvánnyal, betegség illetve gyógyszer 

kiadás a házi-vagy szakorvos által kiadott igazolással bizonyítható. 

 

(4) Iskoláztatás céljára rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nem állapítható meg annak a 

gyermeknek, aki a Gyvt. 20/A § - a alapján június hónapban központi támogatásban részesül. 

 

(5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha a családban az 

egy főre jutó jövedelem 
 

a./  gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 % - át, 

b./ család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 % - át nem 

haladja meg. 

 

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % - át, valamint az egy évben 
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megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege nem haladhatja meg 

családonként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát. 

 

 

7. §. 

A természetben nyújtott ellátások 

 

(1) A Bizottság döntése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható, de az odaítélésnél az elsődleges 

szempont a gyermek érdeke. 

A természetbeni támogatás az alábbi ellátási formákban állapítható meg:  

- tanszertámogatás, ill. térítési díj támogatás, 

- gyógyszer- és ruhavásárlási utalvány. 

 

(2) Abban az esetben, ha a kérelem benyújtása előtt a nevelési intézménynél térítési díj, ill. 

egyéb, a taníttatással-neveléssel kapcsolatosan felmerült költségek tekintetében, a szülőnek 

vagy törvényes képviselőnek önhibáján kívül hátraléka keletkezett, valamint ha a gondozó a 

pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítaná a bizottság a megállapított kedvezményt 

illetve támogatást természetben folyósítja a jogosult részére. 

 

IV. FEJEZET 

Gyermekjóléti alapellátások 

 

8. §. 

 

(1) A gyermekjóléti alapellátás a képesítési előírásoknak megfelelő személy biztosításával 

történik. E tevékenység során összhangot kell teremteni a védőnői szolgálattal és a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálattal. 

 

(2) A gyermekjóléti alapellátás térítésmentes. 

 

9. §. 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a Gyvt. 41. § - a alapján, annak szellemében 

napközbeni időszakra 

- az óvodában és 

          - az általános iskolában, a napközis foglalkozás keretében történik. 

 

(2) A gyermekek gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított napközbeni ellátásáért, 

térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj mértékét önkormányzat külön rendeletben 

állapítja meg.  

 

(3) A térítési díj mérséklésére a család jövedelmi viszonyainak figyelembevételével, kérelem 

alapján van lehetőség. 

 

(4) A térítési díj mérséklésére az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % - át.  

Az étkezési támogatás megítéléséről és a támogatás mértékéről a polgármester dönt. A 

támogatás havi összege nem haladhatja meg a gyermek havi étkezési költségének mértékét.  
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Nem részesíthető étkezési támogatásban az a gyermek, aki bármilyen jogcímen jogosult az 

állami normatív étkezési kedvezményre, valamint helyi nevelési segélyben részesül.  

 

(5) A megítélt étkezési támogatás összege az oktatási intézmény részére kerül átutalásra. 

 

10. §. 

A normatív kedvezmények 

 

Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 148. §. (5) bekezdése az irányadó. 

 

V. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

 

11. §. 

 

(1) E rendelet kihirdetésekor lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben 

meghatározott módon gondoskodik. 

 

(3) A rendelet szabályait a 2011. május 1-ét követően benyújtott kérelmek esetében, illetve a 

korábban megállapított támogatások felülvizsgálata során kell alkalmazni. A már korábban 

megállapított ellátások felülvizsgálatát a rendelet hatályba lépését követő hat hónapon belül el 

kell végezni. 

 

 

Somogyvár, 2011. április 20. 

 

 

 

Móring József Attila     Vincze Rita 

polgármester                 körjegyző 

 
 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:    Vincze Rita 

2011. április 21.      körjegyző 

 


