
UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
10/2004. (IX. 20.)  

 
r e n d e l e t e 

 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról1234 

 
(Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2012. február 16.) 

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

 
A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 

 
1.§ 

 
A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási 
formák alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelem bevéve – a feltételrendszert és 
eljárásokat szabályozza. 
 
 

2.§ 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Uzsa község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
magyar állampolgárságú, valamint állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal 
rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyerekekre 
és fiatal felnőttekre, valamint szüleikre. 
(2) 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 a Magyarországon tartózkodó gyermekekre is. 
(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a 
község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyerekek esetében is, ha az 
ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek 
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 

 
3.§ 

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

                                                 
1 Hatályba lépés napja: 2004.09.20. 
2 6/2005. (X.28.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2005.11.01. 
3 3/2006. (III.01.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2006.03.01. 
4 Az 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelettl módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2012.02.17. 
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a) pénzbeli ellátások:  
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,5  
ab) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,  
ac) tankönyvtámogatás, 
b) természetben nyújtott ellátások: 
ba)6 
bb) pénzbeli ellátás helyett természetbeni ellátás formájában nyújtható rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, 
c) személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
ca) gyermekjóléti szolgálat, 
cb) gyermekek napközbeni ellátása.  

  
Pénzbeli ellátások 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 
4.§7 

 
(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő, 
vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakóhelye szerinti illetékes 
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (Körjegyzőségen) terjeszti elő. 
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, időtartamának 
maghatározása, továbbá felülvizsgálata a Gyvt. 20. §-a valamint a Gyer. 65.-67. §-ai alapján. 
 

 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
5.§ 

 
(1) (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal 
felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, és a családja időszakosan létfenntartási 
gondokkal küzd vagy agy létfenntartási veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül (pld. a 
gyermek tartósan beteg, orvosi kezelésre-, nevelési tanácsadóra szorul, szülők 
munkanélkülivé válása, stb.)8 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás odaítélésénél az alkalmanként jelentkező 
többletkiadások köre, a következőkre terjed ki, különösen: 
a) átmeneti, tartós nevelésbe vett gyermeknek a családjával való kapcsolattartás elősegítése 
érdekében felmerült utazási költség, autóbusz vagy vonat közlekedési eszköz vonatkozásában,  
b) a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követően a gyermeknek a családban történő 
visszahelyezésével kapcsolatban felmerült költségek, különösen ruhanemű, tankönyv, 
taneszköz, óvodai, iskolai felszerelés, a gyermek ápolásához, gondozásához szükséges 
eszköz,  

                                                 
5 A 3. § a) pont aa) alpontja a 3/2006. (III.01.) Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 
2006.03.01. 
6 A 3. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezve a 3/2006. (III.01.) Kt. rendelet alapján. Hatályon kívül 
helyezés napja: 2006.03.01. 
7 A 4. § a 3/2006. (III.01.) Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 2006. 03.01. 
8 Az 5. § (1) bekezdése a 3/2006. (III.01.) Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 2006. 
03.01. 
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c) a gyermek betegsége esetén jelentkező gyógyszerköltségek, orvosi igazolás és gyógyszertár 
igazolása alapján.  
(3) Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak abban az esetben 
állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanul. 
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal 3.000 forinttól 
15.000 forintig terjedhet.9 
(5) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 50.000 forint erejéig részesíthető 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.10 
(6)11 
(7) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti, 
jövedelemigazolástól, illetve az (4)–(5) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is nyújtható 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 

 
Tankönyvtámogatás 

 
6.§121314 

 
(1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében kérelem nélkül, hivatalból a 
település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók részére a 
tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében tankönyvtámogatást 
biztosíthat a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül. 
(2) Az önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó tanulók részére a támogatást az 
önkormányzat természetben nyújthatja úgy, hogy a tanulók számára ingyenesen biztosítja a 
tankönyveket. 
(3) Az önkormányzat azon általános iskolai tanulók részére, akik nem az önkormányzat által 
fenntartott általános iskolába járnak, valamint a középiskola, főiskola vagy egyetem nappali 
tagozatán tanuló, uzsai lakóhellyel rendelkező tanulókat (hallgatókat) tankönyvtámogatásban 
részesítheti, amely támogatást készpénzben kell kifizetni. 
(4) A támogatás összegét a képviselő-testület a tárgyévi költségvetésének függvényében, 
az adott év szeptember 30-áig állapítja meg.  
(5) A (3) bekezdés szerinti tankönyvtámogatási összeg jogosultságához iskolalátogatási 
igazolást kell bemutatni. 

 
Természetben nyújtott ellátások 

 
8.§ 

 
(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 
(2) Természetbeni ellátások különösen: 
a) vásárlási utalvány, 

                                                 
9 Az 5. § (4) bekezdése a 3/2006. (III.01.) Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 2006. 
03.01. 
10 Az 5. § (5) bekezdése a 3/2006. (III.01.) Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 2006. 
03.01. 
11 Az  5. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezve a 3/2006. (III.01.) Kt. rendelet alapján. Hatályon kívül helyezés 
napja: 2006.03.01. 
12 A 6. § (1) bekezdést módosította az 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2012.02.17. 
13 A 6. § (2) bekezdést módosította az 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2012.02.17. 
14 A 6. § (3) bekezdést módosította az 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2012.02.17. 



 4 

b) gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, 
c) tandíj részben vagy egészben történő átvállalása, 
d) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj részben vagy egészben történő 
átvállalása, 
e) tankönyv költségének megtérítése vagy hozzájárulás a vásárláshoz.  
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a 
döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz.15 
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni 
ellátás formájában, ha16 
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul; 
b)a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul 
vagy 
c)az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a pénzbeli 
támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. 

 
A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 

 
9.§ 

 
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 
kérelmet szóban vagy írásban a körjegyzőségi hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) terjesztheti 
elő a szülő vagy más törvényes képviselő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet 
kell felvenni. 
(2)17 
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a közép- vagy 
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók esetében, az oktatási intézmény 
igazolását a tanulói, illetve a hallgatói jogviszony fennállásáról, is be kell csatolni.18 
(4) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat 
kell alkalmazni. 
 

 
10.§ 

 
(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig 
kell kifizetni. Amennyiben a kifizetés napja munkaszüneti napra esik, a kifizetésre az azt 
megelőző munkanapon kerül sor.19 
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a pénzben fizetett tankönyvtámogatás 
kifizetésének időpontjáról és módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni. 
(3)20 
(4)21 

                                                 
15 A 8. § (3) bekezdés a 3/2006. (III.01)  Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 2005.03.01. 
16 A 8. § (4) bekezdés a a 3/2006. (III.01) Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 2005.03.01. 
17 A 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezve a 3/2006. (III.01.) Kt. rendelet alapján. Hatályon kívül helyezés 
napja: 2006.03.01. 
18 A 9. § (3) bekezdés a 3/2006. (III.01) Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 2005.03.01. 
19 A 10. § (1) bekezdés 1. mondata a 6/2005. (X.28.) Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 
2005.11.01. 
20 A 10. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezve a 3/2006. (III.01.) Kt. rendelet alapján. Hatályon kívül helyezés 
napja: 2006.03.01. 
21 A 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezve a 3/2006. (III.01.) Kt. rendelet alapján. Hatályon kívül helyezés 
napja: 2006.03.01. 
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
11.§ 

 
Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgálat, 
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközis foglalkozás.  

 
Gyermekjóléti szolgálat 

 
12.§ 

 
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást Uzsa Község Önkormányzata Balatonederics Község 
Önkormányzatával, Lesencefalu Község Önkormányzatával, Lesenceistvánd Község 
Önkormányzatával, Lesencetomaj Község Önkormányzatával és Nemesvita Község 
Önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján közösen foglalkoztatott 
családgondozóval biztosítja. 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes 
képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a körjegyző, 
a gyámhivatal vagy bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése 
alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a 
családgondozónál lehet. 
(3) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. 
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40. §-ai határozzák meg. 

 
Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás 

 
13.§ 

 
 Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló – 
többszörösen módosított – 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezései alapján történik. 

 
Térítési díj 

 
14.§ 

 
(1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások 
közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésekért fizetendő 
intézményi térítési díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(3) A képviselő-testület egyéni rászorultság alapján, az intézményi térítési díjat legfeljebb 
50%-kal csökkentheti, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a 
teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné. 
(5) A képviselő-testület a térítési díj megfizetése alól mentesítheti a kötelezettet (elengedheti a 
díjat), amennyiben a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére védelembe vételi 
eljárás során kötelezték a szülőt vagy más törvényes képviselőt, s a (4) bekezdésben foglalt 
feltételek fennállnak. 
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(6) A (4) bekezdésben foglalt esetben a jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta 
mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. Az egy főre jutó jövedelem 
megállapításánál a Gyvt. 19.§ (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

 
Záró rendelkezések 

 
15.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2004. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit  
– amennyiben az a kérelmező számára előnyösebb – a folyamatban lévő ügyek elbírálásánál is 
alkalmazni kell.   
(2) E rendelet kihirdetésének napja 2004. szeptember 20.  
(3) A rendelet 1. számú mellékletében megállapított intézményi térítési díjat első ízben 2004. 
október 1-jétől kell a kötelezettnek megfizetni.  
(4) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben és 
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 
10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 
(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 8/2000. (XI. 8.) és a 9/2003. (IX. 15.) sz. 
rendelettel módosított 1/1998. (I. 28.) Kt. sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.  
(6) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
 
Uzsa, 2004. szeptember 9.  
 
 
  Kovács Károly s.k.    dr. Tüske Róbertné s.k. 
  polgármester     körjegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2004. szeptember 20.  
 
 
        dr. Tüske Róbertné s.k. 
        körjegyző  
 
 
Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2012. február 16. 
 
 
 
Dr. Takács Nóra 
körjegyző 
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1. sz. melléklet a 10/2004. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez22 
 
 

                                                 
22 A rendelet 1. sz. melléklete hatályon kívül helyezve a 3/2006. (III.01.) Kt. rendelet alapján. Hatályon kívül 
helyezés napja: 2006. 03.01. Az étkezés intézményi térítési díjának mértékeit a helyi önkormányzat 2006. évi 
saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (III.1.) Kt. rendelet tartalmazza.  


