
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2006. (V. 24.) önkormányzati rendelete 

 

a gyermekek védelméről 

 

egységes szerkezetben a 12/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel 

 

 

Tordas község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a 2004. 

CXL tv. (továbbiakban: Ket) 19. §. (2) bekezdésében foglaltakra, a törvényből eredő feladatok 

végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:” 

 

 

I. fejezet 

 

 

Általános rendelkezés 

 

1.§. E rendelet hatálya kiterjed Tordas község közigazgatási területén élő, állandó lakhellyel, 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, az önkormányzat által fenntartott 

intézményekre, továbbá a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre. 

 

2.§. Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátásban részesíti az e rendelet hatálya alá 

tartozó személyeket és biztosítja a gyerekek napközbeni ellátását. 

 

 

II. fejezet 

 

 

Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

3.§. 

 

 

 

 

Természetben nyújtott ellátások 

 

4.§. (1) A szülő a pénzellátásra jogosultság feltételeinek igazolása mellett, kérheti az ellátás 

természetben történő megállapítását, a támogatás formájának megváltoztatását, de 

kezdeményezheti a Gyermekjóléti Szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtó 

intézmény, oktatási-nevelési intézmény vezetője, a háziorvos, a jegyző. 

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtható, ha a szülő a gyermek 

lakhatását, étkeztetését, ruházattal való ellátását, oktatási, egészségügyi ellátáshoz 

való hozzájutását nem biztosítja megfelelően. 

 



(3) Természetbeni ellátásként tankönyv és tanszerellátás támogatása, gyermekintézmény 

étkezési térítési díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési 

díj, illetve a gyermek részére szükséges más ellátás kifizetése vállalható át, illetőleg 

nyújtható. 

 

5.§. A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelem a Polgármesteri hivatalba nyújtható 

be. A kérelemhez csatolni kell a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben előírt nyilatkozatot 

és igazolásokat. 

 

6.§. A Polgármesteri Hivatal a jogerős határozat alapján: 

a./ a rendszeres gyermekvédelmi támogatást kiutalja, 

b./ a természetbeni ellátást nyújtó részére a pénzbeli ellenérték megtérítésére, átutalására 

intézkedik, 

c./ a természetbeni ellátásról benyújtott, kérelmező nevére szóló számlát kiegyenlíti. 

A pénzbeli és a természetbeni ellátás különbözetét a törvényes képviselő részére a 

folyósítás általános szabályai szerint fizeti ki. 

 

 

III. fejezet 

 

 

Gyermekjóléti alapellátások 

 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

 

 

7.§. A képviselőtestület a Gyvt 39-40.§-ban foglalt feladatok végrehajtására társulási formában 

gyermekjóléti szolgálatot működtet. 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

8.§. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását (felügyelet, gondozás, nevelés, 

foglalkoztatás, étkeztetés stb.): 

a./ óvodai 

b./ iskolai napközis foglalkozás 

c./ menzai ellátás 

keretében biztosítja. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátásokat elsősorban azon gyermekek számára biztosítja 

az önkormányzat, akiknek szülei nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük 

vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni, továbbá: 

a./ akinek testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, 

b./ akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban 

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

gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban 

részesül, 

c./ akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 

gondoskodni. 



 

9.§. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az óvoda 

vezetőjénél, általános iskola igazgatójánál kell benyújtani. 

 

10.§. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi (étkezési) térítési díját, 

csökkentésének, elengedésének eseteit, módját külön rendelet állapítja meg. 

 

Gyermekek átmeneti gondozása 

 

11.§. A gyermekek átmeneti gondozását, mint alapellátási feladatát az önkormányzat más 

szervvel kötendő ellátási szerződés útján biztosítja. 

 

 

IV. fejezet 

 

 

Egyéb rendelkezések 

 

12.§. (1) E rendeletben szabályozott támogatások közül: 

- 

- az oktatási intézmények által biztosított és a gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító kérelmek elbírálása az illetékes intézmény vezetőjének hatáskörébe 

tartozik. 

 

(2) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a rendszeresen mérhető jövedelmek esetén 

3 hónap, az egyéb jövedelmeknél 1 év. 

Sürgős szükség esetén – amennyiben a kérelmező a gyermekről más módon nem tud 

gondoskodni, és azonnali segítség indokolt – az ellátás bizonyító eljárás nélkül, a 

rászoruló nyilatkozata alapján is megállapítható. 

 

/3/ A pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülő az ellátásra jogosultság feltételeit 

érintő lényeges tények és körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles a 

Polgármesteri Hivatalt értesíteni, mely a szükséges intézkedést a hatásköz 

gyakorlójánál kezdeményezi. 

 

 

 

V. fejezet 

 

 

Záró rendelkezések 

 

 

13.§ (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre 

is alkalmazni kell. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik Tordas Község 

Képviselőtestülete 5/1998 (III. 27.) számú, az 5/2003. (III. 19.) számú és 7/2005. (X. 

19.) számú a gyermekek védelméről szóló rendeletei. 

 



(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., Gyer., a családok 

támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény megfelelő rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 


