
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
12/2006. (IX. 8.) RENDELETE  

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL 
(egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. 

rendeletének módosításaival) 

 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) 
bekezdésében, a 29. § (1)–(2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§.(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 
  

A rendelet célja, hatálya, az ellátás fajtái 
  

1. § (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. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed Izsófalva Nagyközség közigazgatási területén a Gyvt. 4. §-ában 
meghatározott személyekre. 
 

II. Fejezet 
 

Pénzbeli ellátás 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
2. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a 
polgármester, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket, ha a 
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
(2) Elsősorban azokat a gyerekeket kell alkalmanként a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban részesíteni, akinek eltartásáról családja másképpen nem tud gondoskodni, 
illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen az átmeneti és a tartós nevelésbe 
vett gyermek családjával kapcsolattartásával elősegítése, a gyermek nevelésbe vételének 
megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség, vagy iskoláztatás – miatt anyagi 
segítségre szorulnak. 
(3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a lakóhely 
szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál nyújthatja be e rendelet 2. 
számú melléklete szerinti formanyomtatványon. 
(4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 1 000.-
Ft-nál kevesebb nem lehet. 
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III. Fejezet 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Általános szabályok 

3. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 
önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére 
történik. 
(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes 
igénybevételével nem biztosított, a jegyző a védelembevétel során az ellátás kötelező 
igénybevételét rendelheti el. 
(3) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgálat, 
b) gyermekek napközbeni ellátása.  

Gyermekjóléti szolgálat 

 4. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Szuhavölgyi Bányászlakta 
Települések Önkormányzati Szövetsége által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat által biztosítja. 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes 
képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a 
gyámhivatal vagy bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése 
alapján végzi. 
(3) (hatályon kívül) 
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40. §-ai határozzák meg. 

 

Óvodai ellátás, iskolaotthon 

5. § Az óvodai ellátás, és az iskolaotthon igénybevételére a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Térítési díj 

6. § (1) Az óvodai ellátás és az iskolaotthon keretében biztosított ellátások közül csak az 
étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés, és egyéb étkeztetés 
intézményi térítési díjának mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 (3) Azon iskolaotthonos tanulók, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem 
részesülnek, illetve nem három, vagy több gyermekes családban élnek, az iskolaotthonos 
étkezési térítési díjhoz 50%-os támogatásban részesülnek. 
(5) Az étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezményeket a Gyvt. 148.§ (5)-(9) bekezdésében 
foglaltak szerint kell biztosítani. 
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IV. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

7. § E rendelet alkalmazásában a „jövedelem” fogalom meghatározására a Gyvt. 5. §-ának 
értelmező rendelkezése irányadó. 
8. § (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az 
SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik. 
A hatálybalépéssel egyidejűleg Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat rendszeres és 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 5/2004. (II. 12.) számú, valamint az ezt 
módosító 9/2004. (IV. 15.); 17/2004. (IX. 14.); 20/2004. (XI. 30.) és a 9/2005. (IX. 1.) számú 
rendeletei hatályukat vesztik. 
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 1997. évi XXXI. törvény, 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 módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 Fodor Albert sk. Dr. Szécsi Ottó sk. 
 polgármester jegyző 
        
 
 
 
Kihirdetve: 2006. szeptember 8. 
 
 
 
   Dr. Szécsi Ottó 
          jegyző 
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1. számú melléklet a 12/2006. (IX. 8.) sz. rendelethez. 

 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Szivárvány Óvoda konyhájában biztosított étkeztetés 

intézményi térítési díjai az alábbiak: 

 

1. óvodás gyermekek (3-6 éves korig): 224.- Ft 

2. iskolaotthonos gyermekek: 214.- Ft 

3. menzás gyermekek (egyszeri étkezés): 187.- Ft 
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2. számú melléklet a 12/2006. (IX. 8.) sz. rendelethez 
 

K É R E L E M 
 

Rendkívüli  gyermekvédelmi támogatás megállapításához 
 

 
 
Név: _______________________________Leánykori név:____________________________ 

Születési hely, idő:__________________________anyja neve:_________________________ 

Lakóhely:___________________________________________________________________ 

Adószám: _________________________ TAJ szám:_________________________________ 

Tartózkodási hely: ____________________________________________________________ 

 
Azzal a kérelemmel fordulok a Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteréhez, hogy a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. Évi XXXI. tv. 18.§-ában, valamint a 
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló (12/2006. IX. 8.) számú önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján saját háztartásomban élő gyermekeim részére szíveskedjenek támogatást 
megállapítani. 
 
Kérésemet az alábbiakkal indokolom:  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________ 

 
 
Izsófalva, 200 ________________________________ 
 
 
 

_____________________________ 
kérelmező aláírása 

 
Melléklet: 
Nyilatkozat A és B. része a szükséges kereseti igazolásokkal, jövedelmekről. 
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N Y I L A T K O Z A T 
 
A. Személyi adatok: 
 

1./ A támogatást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye: ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 
2./ A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: 
___________________________________________________________________________ 
3./ A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az 
egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók 
adatai: 
 

 Név Születési hely, idő Anyja neve 
- házastársa , 
élettársa 

   

- egyéb rokon 
(akinek eltartásáról 
gondoskodik) 

   

- gyermekei    
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B. Jövedelmi adatok: 
 
A jövedelmek típusai A kérelmező 

jövedelme 
A kérelmezővel 

közös 
háztartásban élő 

házastárs 
/élettárs/ 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő egyéb rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítéséből származó 
jövedelem 

      

4. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

5. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (GYED, 
GYES, GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

      

6. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátások Szoc. ig.-
ról szóló 1993. évi III. tv. 
4.§./1/ bek.  i;  pontja 

      

7. Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

8. Egyéb (tartás, ösztöndíj, 
értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

      

9. Összes bruttó jövedelem       
10. Személyi jövedelemadó 
vagy előleg összege 

      

11. Egészségbizt. és 
nyugdíjjárulék összege 

      

12. Munkavállalói járulék 
összege 

      

13. A család összes nettó 
jövedelme 9-(10+11+12) 

      

14. A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő 
tényezők (tartásdíj összege) 

      

 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………Ft/hó 
Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
 
Izsófalva, 200………………………………………… 
 

………………………………………… 
                                                                                         támogatást kérő aláírása 
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