
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

6/2009. (III.27.) rendelete 

A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának 

helyi szabályairól 

(egységes szerkezetben) 

 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1)-(2) bekezdésében, 20/C.§ (4) 

bekezdésében, 29.§ (1)-(2) bekezdésében, 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1.§ 

 

(1) E rendelet célja, hogy meghatározza Jászivány Község Önkormányzata által biztosított 

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a 

továbbiakban: Gyvt.) is szabályozott – a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni 

ellátásának formáit, szervezetét, a jogosultság feltételeit, érvényességének garanciáit, 

valamint igénybevételük rendjét. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Jászivány község közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező 

a) magyar állampolgárokra 

b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, 

c) a magyar hatóságok által menekültnek elismert gyermekre és fiatal felnőttre, valamint azok 

szüleire, illetve törvényes képviselőjére, 

d) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a (2) bekezdés a) b) c) pontokban 

foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok 

állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. 

törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire. 

 

(3) A rendelet hatálya a (2) bekezdés rendelkezésein túl kiterjed az önkormányzat hatáskörére 

és illetékességére, tekintet nélkül Jászivány község területén tartózkodó gyermekekre, ha az 

intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral jár. 

 

 

Eljárási szabályok 

2.§  

 

(1) A képviselőtestület a törvény által hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és 

döntési jogosultságát a polgármesterre ruházza át: 

 

 Természetbeni ellátások 

 

(2) A támogatások iránti kérelmeket a Körjegyzőségi Hivatalhoz lehet benyújtani. 

 



(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti, 

az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon 

kell benyújtani, mely tartalmazza a kérelem mellé csatolandó iratok megnevezését. 

(4) A rendelet 3.§ esetén a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen 

mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. 

Az egy főre jutó jövedelem számításánál a Gyvt. 19.§ (4) bekezdésében foglaltakat kell 

alkalmazni. 

 

(5) Az e rendeletben meghatározott pénzben és természetben nyújtott támogatások 

megállapításáról, összegének és formájának megváltoztatásáról a hatáskör gyakorlója 

határozattal rendelkezik. 

 

(6) A megállapított támogatások kifizetése készpénzben történik a körjegyzőségi hivatal 

jásziványi kirendeltsége házipénztárából. 

 

 

II. Fejezet 
Pénzbeli ellátások 

3.§1 
 

4.§ 

Gyermekszületési támogatás 
 

(1) A képviselőtestület jövedelemre tekintet nélkül támogatást állapíthat meg a helyben 

lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen helyben lakó édesanya részére a gyermek születését 

követő 3 hónapon belül. 

 

(2) A támogatás mértéke 30.000 Ft/újszülött.2 

 

 

III. Fejezet 
Természetben nyújtott ellátások 

5.§.3 

6.§.4 

 

 

IV. Fejezet 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

7.§ 

A gyermekek napközbeni ellátása 
 

(1) Az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott 

személyes gondoskodás formái: 

 

 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte: 15/2013. (XII.16.) ÖR 14 § (2) b) pontja. Hatályos: 2014.01.01-től. 

2 Módosította: 6/2019. (V.08.) ÖR 1.§. Hatályos: 2019.05.09-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 8/2016. (XI.08.) ÖR 7.§ Hatályos: 2016.11.09-től. 

4 Hatályon kívül helyezte: 8/2016. (XI.08.) ÖR 7.§ Hatályos: 2016.11.09-től. 



a) Gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek érdekeit védő speciális személyi 

szolgáltatás biztosítása, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 

felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. 

b) Gyermekek napközbeni ellátása (Jászszentandrás – Jászivány Oktatási 

Intézményfenntartó Társulás keretében) 

óvodában 

általános iskolai napközis foglalkozás keretében. 

 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele – ha a törvény másképpen nem 

rendelkezik – önkéntes. A kérelmeket a szülő, törvényes képviselője terjesztheti elő. 

 

(3) Az ellátás iránti kérelmet a gyermekintézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az 

intézményvezető döntése, intézkedése, valamint külön jogszabály szerinti esetekben a jegyző 

határozata alapozza meg. 

 

(5) Az ellátás megszűnik: 

- térítési díj fizetésének elmaradásával, 

- ellátás igénybevételének elmaradásával. 

 

(6) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért térítési díjat kell 

fizetni. 

 

(7) Az intézményi térítési díjat a képviselőtestület évente külön rendeletben szabályozza. 

 

(8) Az önkormányzat az általa fenntartott intézményben történő gyermekétkeztetés esetén az 

igénybevevő gyermekek részére a Gyvt. 148.§ (5)-(6) bekezdésében meghatározott normatív 

kedvezményeket biztosítja. 

 

(9) A szülő (gondozó) által fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja 

meg. 

 

 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

8.§ 

 

(1) Ezen rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

10/2006. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

(3) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az 1997. évi XXXI. törvény, 

továbbá a 133/1997. (VII.29.) és a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendeletben foglaltakat kell 

alkalmazni. 

 



Kelt: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. III. 24.-i ülésén. 

 

 

 

Borbély István   sk.       Márkus Erika   sk. 

  polgármester            körjegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2009. március 27. napján kihirdetésre került. 

 

 

 

Márkus Erika 

   körjegyző 


