Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/1998. (III. 17.) számú rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről

(egységes szerkezetben a módosításokkal)

Zalaháshágy község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján
az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a
gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén - a 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, a hiányzó szülői gondoskodás
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről.
(2) E rendelet, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok alkalmazása során a gyermek
mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva kell
eljárni.1
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a.) a (2) és (4) bekezdésben foglalt eltéréssel Zalaháshágy község területén tartózkodó magyar
állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a
letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által
menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleikre,
b.) a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.2
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül
Zalaháshágy község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme
érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy
elháríthatatlan kárral járna.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, a kollégiumi
nevelés keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az az oktatásról szóló 1993. évi LXXIX
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törvény 114. §-a alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetőleg a 115. §-a alapján
térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik.
(4) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben 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 is.3
A gyermekek védelmének rendszere
3. §
(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzősére 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 pénzbeli és természetbeni,
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol
igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
(3)4 A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja.
a.) pénzbeli és természetbeni ellátások:
- egyszeri támogatás
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
Eljárási rendelkezések
4. §
(1)5 Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások
megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő Zalacséb és
Zalaháshágy Községek Körjegyzőségén (továbbiakban: Hivatal) terjesztheti elő.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény (természetes
személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is
kezdeményezheti.
5. §6
(1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban a közös háztartásban élő
közeli hozzátartozók személyi adatáról, jövedelmi viszonyairól a szülő (törvényes képviselő)
a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles
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benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, igazolásokat,
illetve az egy főre jutó jövedelem számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az
alábbi igazolásokat becsatolni:
c.) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot, továbbá a 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet,
d.) a Gyvt. 19. § (2) bekezdésének aa. pontjában meghatározott egyedülálló kérelmező esetén
az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,
e.) a Gyvt. 19. § (2) bekezdésének ab. pontjában meghatározott esetben a tartósan beteg,
illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
f.) a Gyvt 20. § (3) bekezdésében szabályozott esetben az oktatási intézmény igazolását a
nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
g.) a Gyvt. 20. (4) bekezdésében szabályozott esetben a házassági anyakönyv másolatát.
Amennyiben az igénylő havi rendszerességgel mérhető jövedelemmel nem rendelkezik, vagy
vagyonhasznosításból származik, illetőleg az általa benyújtott bizonyíték, igazolás
valódiságával kapcsolatban kétség merül fel, a jövedelemigazolás alatt az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal jövedelemadó alapra vonatkozó igazolását kell érteni. /módosította 4/2006.
(II. 14.) sz. ör./

(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 teljesített tartásdíj összegével.
(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak:
a.) havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap,
b.) egyéb jövedelmeknél egy év.
Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás
vélelmezhető.
(4) A jövedelemszámításnál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő
közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:
a.) 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 testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd- vagy más fogyatékos gyermeket,
f.) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.
(5) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása előtt
környezettanulmányt kell készíteni, ha kétség merül fel a kérelmezők által becsatolt
nyilatkozat, illetve igazolások valóságtartalma, illetve a kimutatott jövedelemnagyság
tekintetében. /módosította 4/2006. (II. 14.) sz. ör./
(6) A környezettanulmányt az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Hivatal készíti el.
(7) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez az 5. § (1) bekezdésében
foglaltakon túlmenően csatolni kell a rendkívüli támogatásra okot adó körülményekkel
összefüggő igazolásokat.

(8)7 E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása előtt a
kérelmező vagyoni helyzetét vizsgálni kell, amennyiben az önkormányzat Gyvt. 131. § (4)
bekezdése szerinti eljárás nem vezetett eredményre.
(9) A vagyoni helyzet vizsgálatát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Hivatal készíti el.
II. rész
A PÉNZBEI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény8
6. §
Jogosultság feltételei, eljárási rendje, megállapítása, megszüntetése a Gyvt. 19-20. §-ai, és a
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 65-67. §-ai alapján történik.
Egyszeri támogatás9
6/A. §
Jogosultság feltételei, eljárási rendje, megállapítása, összege, folyósítása, igénylése a Gyvt.
20/A. §-a, és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. §-a alapján történik.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7. §
(1)10 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)11 Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az
alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen szociális válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó
kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(3) Rendkívüli támogatás egyszeri összege gyermekenként 5.000,- Ft-nál kevesebb és a
mindenkori öregségi nyugdíj 100 %-ánál magasabb nem lehet.
(4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb 2
alkalommal adható.
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(5) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt
esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.
(6) A támogatás megállapításánál vagyonként nem vehető figyelembe a lakhatás céljára
szolgáló épület, Zalaháshágy Község Képviselő-testületének az állattartás szabályairól szóló
10/1996. (VII. 19.) sz. rendeletében saját fogyasztást szolgáló állattartási létszámnak
megfelelő darabszámú állat, illetve az elhelyezésükre, ellátásukra szolgáló, ahhoz szükséges
gazdasági épületek, földterület, mezőgazdasági gépek, eszközök.
III. rész
A természetben nyújtott ellátások
8. §12
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában kell
megállapítani, ha
a.) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj támogatásra
irányul,
b.) a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb,
a taníttatással-neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében hátraléka keletkezett,
c.) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli
támogatást nem a gyermekre fordítja.
IV. rész
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Általános szabályok
9. §
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes
képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.
(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló
kérelmét a Polgármesteri Hivatalnál nyújthatja be.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett a
képviselő-testület határozata alapozza meg.
(4) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni
kell.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket
és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:
- az ellátás tartalmáról és feltételeiről,
- az intézmény által vezetett, rá vonatkozó nyilvántartásokról,
- az intézmény házirendjéről,
- a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.
12
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(6) Az ellátásra jogosult köteles:
- az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni,
- az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
- a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról
nyilatkozni.
A gyermekjóléti alapellátások
10. §
(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 alapellátások körébe tartozik:
a.) Gyermekjóléti szolgálat
b.) Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- bölcsőde
- óvoda
- iskolai napközis foglalkozás
- családi napközi
- házi gyermekfelügyelet
c.) Gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekjóléti szolgálat
11. §13
A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást ellátási szerződéssel, a zalalövői Szociális
Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.
A gyermekek napközbeni ellátása
12. §
(1)14 A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
(2)15 A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell
biztosítani
a.) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
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b.) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy
több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban
részesül.
c.) akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
(3) A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény hatálya alá tartozó óvodában (Napköziotthonos Óvoda Zalaháshágy) és
iskolai napköziben biztosítja.
13. §
(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért,
átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(3)16 Az intézményi térítési díjat a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményt
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei évente maximum két alkalommal együttes
rendeletben határozzák meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élő lakosságot a
körjegyző a helyben szokásos módon tájékoztatja.
(4) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó
napi összege.
(5) 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, illetve a képviselő-testület 13. § (8) bekezdése alapján hozott
határozatának figyelembevételével.
(6)17 A képviselő-testület gyermekétkeztetés esetén a gyermek és a tanuló nappali rendszerű
oktatásban történő részvételéig
a.) az óvodás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 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.) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át
kedvezményként biztosítja. (normatív kedvezmény)
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
(7)18
(8) Egyéni rászorultság alapján a gyermekintézményi térítési díjból további – maximum 50 %
- kedvezményt biztosíthat a képviselő-testület, ha a családban az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy a család
létfenntartási gondokkal küzd.
(9) A (6) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban
élőként kell figyelembe venni
a.) a tizennyolc éven aluli,
b.) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő,
illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
16

Módosította a 2/2001. (III. 30.) számú rendelet
Módosította a 4/2006. (II. 14.) számú rendelet
18
Hatályon kívül helyezte a 4/2006. (II. 14.) számú rendelet
17

c.) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyereket.
Záró rendelkezések
14. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. tv., továbbá a 133/1997.
(VI. 29.) és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 4/1995 (IX. 28.) sz. rendelet 28. § (1) bek. c., pontja.
(4) A 2/2001. (III. 30.) számú rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2001. január 01. napjától kell alkalmazni.
(5) A 4/2003. (III. 27.) számú rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(6) A 4/2004. (II. 27.) számú rendelet 2004. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(7) A 8/2004. (V. 25.) számú rendelet 2004. június 1-jén lép hatályba.
(8) A 4/2006. (II. 14.) számú rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
15. §19
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Közösségek jogszabályaihoz való közelítés érdekében a következő közösségi jogszabályokkal
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 1612/68/EGK rendelete a munkavállalók
Közösségen belüli szabad mozgásáról.”

Dr. Salamon Tibor
polgármester

19

Beiktatta a 8/2004. (V. 25.) számú rendelet

Nagy Szilvia
körjegyző

1. sz. melléklet Zalaháshágy község Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 3/1998. (III.17.) sz. rendeletéhez

Környezettanulmány
...............................................(név)........................................................(igényelt ellátási forma)
1. Munkaképessége
Munkaképes-e: igen

nem

Csökkent munkaképességű: állandóan
időlegesen

..............................................................miatt.

2. Lakásviszonya
A lakásban milyen minőségben lakik: tulajdonos, főbérlő, társbérlő, ágyrajáró, családtag.
Tart-e bérlőt vagy albérlőt:....................... Ezek után mennyi a havi jövedelme:.................Ft.
A lakás szobáinak száma:..........................
A lakbér összege:.......................................
Saját ház esetén annak állapota:............................. Értéke:......................................................
3. Saját, bérelt vagy ingyenesen használt mezőgazdasági ingatlana
Saját......................................hektár...............................szőlő...................................gyümölcsös
.........................kert.......................szántó................rét.....................erdő..................egyéb.
Bérelt....................................hektár...............................szőlő....................................gyümölcsös
.........................kert.......................szántó................rét.....................erdő..................egyéb.
Ingyenesen használt .........hektár...........szőlő.......................gyümölcsös.....................kert.........
szántó.....................rét ................erdő....................egyéb.
4. Állatállomány
Fajta:..........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Darabszám:.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
..............................................
..............................................

5. Mezőgazdasági gépek, eszközök
Megnevezése és értéke:...............................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
6. Mezőgazdasági épületek
Megnevezése és értéke:..............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
7. Személygépkocsi, egyéb, nem mezőgazdasági célú gépjármű
Megnevezése és értéke:
.......................................................
.......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

Kelt:......................................................
P. H.
..................................................
környezettanulmányt készítő
aláírása

