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Balatonszılıs Község Önkormányzatának 
8/2006. (XII. 8.) rendelete 

a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról 
 

Balatonszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) - (2) 
bekezdésében, 29. § (1) – (2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében 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: 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 
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. 

A rendelet hatálya 
2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonszılıs község közigazgatási területén élı 
a) lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárságú gyermekre, fiatal felnıttre, valamint 

szüleikre;  
b) ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik  

ba) a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezı, vagy 
bb) a magyar hatóságok által menekültként elismert  

gyermekre, fiatal felnıttre, valamint szüleikre; 
c) a munkavállalók Európai Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 

rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

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

foglaltakon túlmenıen kiterjed, a község területén tartózkodó, az Európai Szociális Kartát 
megerısítı országok állampolgárainak, a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó 
gyermekeire is. 

 
(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a 

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. 

 
A rendeletben szabályozott ellátási formák 

3. § 
A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: 

 
a) pénzbeli és természetbeni ellátások:  

aa)  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; 
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:  

ba) gyermekjóléti szolgálat,  
bb) gyermekek napközbeni ellátása,  
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Hatáskörök gyakorlása 
4. § 

 
(1) A képviselı-testülettıl átruházott hatáskörben a polgármester dönt a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásról. 
(2) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl a Képviselı-testületet soron 

következı ülésén tájékoztatja. 
(3) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen a Képviselı-testülethez lehet 

fellebbezést benyújtani. 
 

Értelmezı rendelkezések 
5. § 

 
A rendeletben használt fogalmak tartalmára vonatkozóan a Gyvt. 5. §-ában foglaltak az irányadók. 
 

II. fejezet 
 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 
 

A pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó eljárási szabályok 
6. § 

(1) Az eljárás megindítása történhet 
- kérelemre, illetve 
- hivatalból. 
 

(2) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 
kérelmet szóban vagy írásban a képviselı-testület hivatalánál (a továbbiakban: hivatal) 
terjesztheti elı a szülı vagy más törvényes képviselı, illetıleg az ellátást igénylı fiatal 
felnıtt. A szóban elıterjesztett kérelemrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. 

 
(3) A gyermekvédelmi hatósági ügyek elektronikus formában történı intézése nem biztosított. 

 
7. § 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához, a kérelmezı 
köteles csatolni a külön jogszabály1 által rendszeresített, a jövedelmi adatokra vonatkozó 
nyilatkozatot a megfelelı jövedelemigazolásokkal együtt. 

(2) A közép- vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnıtt kérelme 
esetében a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról az oktatási intézmény igazolását 
is be kell csatolni. 

 
A kérelem elbírálásának eljárási szabályai 

8. § 
(1) A jövedelem megállapításánál, a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél, a kérelem 

benyújtását megelızı három hónap havi átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig egy év havi 
átlagát kell figyelembe venni, kivéve, ha a jövedelmi viszonyokban igazolhatóan tartós 
romlás következett be. Ez esetben a kérelem benyújtását megelızı két hónap havi átlagát 
kell figyelembe venni. 

 

                                                 
1 Gyer. 2. számú melléklet 
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(2) A kérelemben valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok valódiságának a 
megállapítása céljából a támogatás megállapítására vonatkozó döntés meghozatala elıtt 
helyszíni szemlét (környezettanulmányt) kell tartani. Ha az önkormányzat hivatalos 
tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján, a gyermeket gondozó 
családban a család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglalt 
adatoknak, a vagyoni helyzet vizsgálatát a Gyvt. és a vonatkozó külön jogszabályban2 
foglaltak szerint kell elvégezni.  

 
(3) A lefolytatott helyszíni szemlérıl szóló jegyzıkönyv (környezettanulmány) mintáját a 

rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

Az ellátások folyósítása 
9. § 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást legkésıbb az ellátást megállapító határozat 
jogerıre emelkedését követı 3. munkanapon folyósítani kell, az ellátás biztosításának 
módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni.  

 
(2) Ha a támogatást természetbeni ellátás formájában állapították meg, úgy a támogatás 

összegét az önkormányzat az illetékes intézménynek utalja át. 
 

Pénzbeli ellátások 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

10. § 
(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 kétszeresét, és a család idıszakosan létfenntartási 
gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, a Gyvt. 
21. § (2) bekezdésében felsorolt eseteken kívül, különösen elemi kár, iskolaváltás, szülı 
munkanélkülivé válása esetén. 

 
(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. 

 
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege nem lehet kevesebb 5.000.-Ft-nál, 

alkalmanként azonban nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét. 

 
(4) Sürgıs esetben, ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti, a jövedelmi 

viszonyoktól függetlenül, illetve a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérı, az abban 
meghatározott összegtıl magasabb összegben is nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás. 

 
(5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal 

adható, amelynek éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének kétszeresét. 

 
Természetben nyújtott ellátások 

11. § 
(1) Természetbeni ellátás formájában is nyújtható a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 

                                                 
2 Gyer. 
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(2) Természetbeni ellátások különösen: gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, 

továbbá a tankönyv és tanszerellátás támogatása. 
 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a 
döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz. 

 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás elsısorban akkor állapítható meg természetbeni 

ellátás formájában, ha 
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul, vagy 
b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására 
irányul, vagy 
c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a szülı (gondozó) a 
pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. 

 
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

 
Eljárási rendelkezések 

12. § 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – önkéntes, az ellátás biztosítása kérelemre történik. 
 
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet a 

hivatalhoz, vagy  
a) a gyermekjóléti szolgálat tekintetében a családgondozóhoz; 
b) a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében az intézményvezetıhöz  

lehet benyújtani. 
 

(3) Amennyiben a 3. § ba) és bb) pontjában meghatározott ellátásra irányuló írásbeli kérelmet a 
hivatalhoz nyújtja be a kérelmezı, a hivatal köteles azt haladéktalanul megküldeni a 
családgondozónak, illetıleg az intézményvezetınek. 

 
Gyermekjóléti szolgálat 

13. § 
A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás 
tagjaként, a szolgáltatás ellátási szerzıdés útján történı igénybevételével biztosítja. A gyermekjóléti 
szolgáltatás térítésmentes.  

Gyermekek napközbeni ellátása 
14. § 

Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás 
tagjaként, a kistérség területén lévı óvodákban és szintén a kistérség területén lévı iskolai napközi 
keretében biztosítja. 
 

15. § 
(1) A gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. 
 
(2) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemrıl, az ellátás megszüntetésérıl, a fizetendı 

személyi térítési díjról az intézményvezetı dönt. 
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Térítési díj 

16. § 
(1) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkoztatás keretében biztosított ellátások közül az 

étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 
 
(2) Az intézményekben biztosított ellátások intézményi térítési díjának mértékét az intézmény 

székhelye szerinti önkormányzat rendelete állapítja meg. 
 

(3) Az önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi térítési díj, valamint a vonatkozó 
külön jogszabályok alapján a személyi térítési díjat az intézmény vezetıje állapítja meg, és 
errıl az ellátás megkezdésekor, de legkésıbb az ellátás igénybevételétıl számított 30 napon 
belül értesíti a kötelezettet. 

 
17. § 

(1) A képviselı-testület a személyi térítési díj megfizetése alól kérelemre mentesítheti a 
kötelezettet (átvállalhatja a díjat), amennyiben a gyermekek napközbeni ellátásának 
igénybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülıt, vagy más törvényes 
képviselıt, és a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fıre jutó havi jövedelem 
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a jövedelem számításánál irányadó idıszakra a 8. § (1) 

bekezdésében foglaltak az irányadók. Az egy fıre jutó jövedelem meghatározásánál a Gyvt. 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának szabályait 
kell alkalmazni. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
18. §  

(1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a gyermekek védelmérıl szóló 3/1998. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

19. § 
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, azok tagállamai között társulás 
létesítésérıl szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a 
megállapodást kihirdetı 1994. évi I. tv. 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek legfontosabb 
alapelveivel összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 

 
Balatonszılıs, 2006. november 29. 
 
 
  Nagy András     Jurics Tamás 
   polgármester         körjegyzı 
 
A rendelet kihirdetve: 2006. december 8. 
 
        Jurics Tamás 
           körjegyzı 
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1. sz. melléklet Balatonszılıs Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2006. (…. ….) 

önkormányzati rendeletéhez 
 

Balatonszılıs és Pécsely község Körjegyzısége 
8233 Balatonszılıs, Fı u. 9. Tel.: 87/580-180 

Ügyiratszám: .................. / 200.... 
 JEGYZİKÖNYV HELYSZÍNI SZEMLÉR İL 

(Környezettanulmány)• 
 
Készítésének  helye:………….……………………………………………………................. 
 
- idıpontja:.…………………………………………………………………………………… 
 
Az ügy tárgya: ………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  
 ……………………………………………………………………………………… 

JELEN VANNAK: 
 

A hatóság részérıl:  Az ügyfelek, meghallgatottak neve  
 
 

 

............................….................. ............................................. 
Ügyintézı  

  
 ............................................ 
  
……………………………………………………

.. 
 

Jegyzıkönyvvezetı ………………………….…………….. 
  
  
  

  
 

 
oldalankénti aláírások: 

....................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 

                                                 
• A jegyzıkönyvhöz az adatok teljes körének feltüntetése érdekében pótlapok csatolhatóak. A meghallgatott 
személynek, az eljárási képességgel nem rendelkezı személy képviselıjének, az eljáró ügyintézınek és a 
jegyzıkönyvvezetınek a jegyzıkönyvet oldalanként alá kell írnia! 
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ADATFELVÉTEL 
 
A meghallgatott személy(ek) természetes személyazonosító adatai: 
 
Családi és utóneve/i/:_______________________________________________________________ 
Születési családi és utóneve/i/: _______________________________________________________ 
Neme: ___________ 
Születési helye és ideje:  ____________________________________________________________ 
Anyja leánykori családi és utóneve/i/: _________________________________________________ 
Állampolgársága, illetıleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: 
________________________________________________________________________________ 
Lakóhelye: ______________________________________________________________________ 
Tartózkodási helye: _______________________________________________________________ 
Eljárásjogi helyzete: _______________________________________________________________ 
Elérési lehetısége: ________________________________________________________________ 
 
 
Családi és utóneve/i/: ______________________________________________________________ 
Születési családi és utóneve/i/: _______________________________________________________ 
Neme: ___________ 
Születési helye és ideje: ____________________________________________________________ 
Anyja leánykori családi és utóneve/i/: _________________________________________________ 
Állampolgársága, illetıleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: 
________________________________________________________________________________ 
Lakóhelye: ______________________________________________________________________ 
Tartózkodási helye: _______________________________________________________________ 
Eljárásjogi helyzete: _______________________________________________________________ 
Elérési lehetısége: ________________________________________________________________ 
 
 
Családi és utóneve/i/:_______________________________________________________________ 
Születési családi és utóneve/i/: _______________________________________________________ 
Neme: ___________ 
Születési helye és ideje: ____________________________________________________________ 
Anyja leánykori családi és utóneve/i/: _________________________________________________ 
Állampolgársága, illetıleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: 
________________________________________________________________________________ 
Lakóhelye: ______________________________________________________________________ 
Tartózkodási helye: _______________________________________________________________ 
Eljárásjogi helyzete: _______________________________________________________________ 
Elérési lehetısége: ________________________________________________________________ 
 
 

oldalankénti aláírások 
 

....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
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...................................................  ügyintézı:   

 
Figyelmeztette az ügyfele(ke)t jogai(k)ra és kötelességei(k)re. 
 
Az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatok és megállapítások: 
1. Mely személyek élnek a gyermeket nevelı családban (hozzátartozói minıség 

megjelölésével), közülük ki és milyen, illetve milyen összegő jövedelemmel rendelkezik? 
Mely személyek szorulnak eltartásra? 

 
Név  hozzátartozói minıség jövedelme mibıl származik  Összege Ft 
..........................................................................................................................…...…………………
………………………………………………………………………………………........................ 
..........................................................................................................................……..…………………
………………………………………………….................…………………………………...............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
..................................………………………………………………………………………………… 
 
 
2. A családban élık szociális, egészségügyi, illetve kulturális körülményei? 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................…..................
.......................................................................…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................
................................……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................
..................................………………………………………………………………………………… 
 
3. A gyermek és családja milyen tulajdonú, nagyságú, komfortfokozatú lakásban él? 

 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................………………………………………………
………………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................ 

oldalankénti aláírások 
 

....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
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4. Milyen a lakás állaga, berendezettsége, gondozottsága? 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

..................................…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………............................... 
 
 
5. Milyen összegő és jogcím alatti kiadások terhelik az 1. pontban felsorolt személyek 
jövedelmét, melyek a rendszeres kiadásaik? 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................…………………………..................................................... 
6. A gyermek és vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója3 milyen egyéb ingó- és 

ingatlan vagyonnal4 rendelkezik és hozzávetıleg mennyi ezek értéke? 
                                                                                                                  Érték(Ft):  

1. ............................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................ 
3............................................................................................................................. 
4............................................................................................................................. 
5............................................................................................................................. 
6............................................................................................................................. 
7............................................................................................................................. 
 

                                                                          Érték összesen:..................,- Ft     
 

oldalankénti aláírások 
 

....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 

                                                 
3 A szülı, a szülı házastársa vagy élettársa; 20 évesnél fiatalabb, önálló jövedelemmel nem rendelkezı gyermek; a 23 
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg  a testi, 
érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek; a fentiekben fel nem sorolt, a Csjt. alapján a szülı vagy 
házastársa által eltartott rokon. 
4 A hasznosítható ingatlan, jármő, gépi meghajtású termelı és munkaeszköz, vagyoni értékő jog. 
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7. Egyéb nyilatkozat, amely a fél anyagi, jövedelmi helyzetének, a gyermek sorsának, 

ellátottságának, gondozásának szempontjából jelentıséggel bír: 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................……………………………………….............
................................................................................................................................................................ 
 
8. A szemle során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülmények, 
megállapítások: 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................………………………………………............. 
.......................................................................................………………………………………............. 
 
A jelenlévık az üggyel kapcsolatban mást elmondani nem kívántak, a jegyzıkönyvet jóváhagyólag 
aláírták.  

k.m.f. 
 
……………………………………………..  …………………………………………… 
 
 
……………………………………………..  …………………………………………… 
 
 
……………………………………………..  …………………………………………… 
 
 


