
 
Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete  
a gyermekvédelmi ellátásokról 

 
 

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 
a (2)  és (5) bekezdésében, a 21. §.-ban a 29. §.-ban és a  131. §.(1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 
 

1. § E rendelet hatálya Dunavecse Város közigazgatási területén a Gyvt. hatálya alá tartozó 
személyekre terjed ki.  
 

Értelmező rendelkezések 
 

2. § A rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Gyvt. 5. §-ában foglaltakat kell 
alkalmazni. 
 

A gyermekek védelmének rendszere 
 

3. § (1) Pénzbeli ellátások: 
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
b) szociális ösztöndíj 

 
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás 
b) gyermekek napközbeni ellátása 

 
II. Fejezet 

Pénzbeli ellátások 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
4. § (1) A polgármester a gyermeket a (3) bekezdésben meghatározott mértékű rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási 
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
 
(2) Időszakos létfenntartási gondnak, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek 
tekinthető különösen: 

a) szülő balesete, halálesete 
b) gyermek vagy a szülő hirtelen fellépő, kórházi ápolást igénylő betegsége 
c) bűncselekmény vagy szabálysértés (rablás, lopás, betörés) következtében elszenvedett 

létfenntartást veszélyeztető élethelyzet  
d) családot ért elemi kár 
e) gyermek betegsége esetén közgyógyellátással nem támogatott magas gyógyszerköltség 
f) lakáshasználat jogának elvesztése, hajléktalanná válás 

 
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 5.000 Ft-nál kevesebb nem lehet, de nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-át.  



 
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló kérelmeket Dunavecse Város 
Polgármesteri Hivatalának Hatósági Osztályához az e célra rendszeresített, e rendelet 1. számú 
melléklete szerinti nyomtatványon, az abban felsorolt nyilatkozatok és igazolások csatolásával kell 
benyújtani. 

 
Szociális ösztöndíj 

 
5. § (1) Szociális ösztöndíjban részesítheti az önkormányzat a középfokú oktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folyató, illetve tanulmányokat kezdeni kívánó gyermekeket az 
önkormányzat által kiírt pályázat feltételeinek megfelelően. A szociális ösztöndíj pályázati 
kiírásáról, megítéléséről, mértékéről, illetve megvonásáról a képviselő-testület dönt az egészségügyi 
és szociális bizottság véleményének kikérése mellett.  
 
(2) Szociális ösztöndíjban az a középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 
folytató fiatal részesíthető,  akinek tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző félévben 
a 3,5-es átlagot meghaladta, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a vagyoni helyzet 
vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a 
Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott értéket.  
 
(3) A tanulmányi ösztöndíj tanulmányi időszakra állapítható meg havi összegben, azonban a havi 
5.000 Ft-ot nem haladhatja meg.  
 
(4) A tanulmányi ösztöndíj megvonásra kerül, amennyiben a gyermek tanulmányait nappali 
tagozaton abbahagyja, vagy megszünteti. 
 
(5) A rendelet alapján megállapított ösztöndíjban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges 
tényekben és körülményekben bekövetkezett változást, a változást követő 15 napon belül a 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán köteles bejelenteni.  

 
A pénzbeli ellátás kifizetése 

 
6. § (1) A pénzbeli szociális ellátások – kérelmező választásának megfelelően - házipénztárból, 
postai úton, illetőleg folyószámlára történő átutalással fizethetők ki. 
 
(2) A támogatás kifizetésének, folyósításának módjáról a határozatban rendelkezni kell. 

 
 

III. Fejezet 
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

7. § Dunavecse Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatással összefüggő feladatokat a 
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Tárulás Egyesített szociális Intézménye 
Gyermekjóléti és családsegítő Központja útján látja el.  
 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 

8. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása – a gyermek életkorának megfelelően – a bölcsőde, az  
óvoda és az általános iskolai napközi keretein belül biztosított.  
 
(2) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani. A felvételről az intézményvezető dönt.  



 
(3) A bölcsőde az alapellátáson túl térítésköteles szolgáltatásként napközbeni játszócsoportot és 
időszakos gyermekfelügyeletet is elláthat. Ezen tevékenységek az alapellátást nem zavarhatják, 
személyi és dologi többletkiadást nem jelenthetnek.  
 

Térítési díj 
 
9. § (1) Az alapellátások körébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért, valamint a 
bölcsődében a játszócsoportért és az időszakos gyermekfelügyeletért  kell térítési díjat fizetni.  
 
(2) A személyi térítési díj alapjául szolgáló intézményi térítési díjat e rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza.  
 
(3) A személyi térítési díjat az intézményi térítési díj alapulvételével – a vonatkozó jogszabályok 
szerint – az intézmény vezetője állapítja meg.  
 
(4) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, a közléstől számított 8 napon belül a 
képviselő-testülethez fordulhat. Ebben az esetben a képviselő-testület határozatban dönt a személyi 
térítési díj összegéről.  

 
Eljárási rendelkezések 

 
10. § (1) Az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Az 
ellátás igénybevételéről az intézményvezető dönt. Ha az ellátás igénybevétele iránti kérelmet az 
intézmény vezetője elutasítja, a kérelmező jogorvoslati kérelmet nyújthat be a képviselő-testülethez.  
 
(2) Megszűnik az ellátás a gyermek törvényes képviselőjének erre vonatkozó bejelentését követő 
naptól, kivéve, ha az ellátás igénybevételére a jegyző erre kötelező határozata alapján került sor.  
 
(3) Az intézmény vezetője az ellátás megszűnéséről, annak időpontjáról, az esetleges díjhátralékról 
vagy túlfizetésről, elszámolásának módjáról és határidejéről a törvényes képviselőt írásban 
tájékoztatja.  
 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
11. § E rendelet 2010. szeptember 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát Dunavecse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a gyermekek védelmének helyi rendszeréről” szóló 
7/2008. (V. 28.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 15/2008. (IX. 30.) és 23/2008. 
(IX. 26.) önkormányzati rendeletek.  
 
 
 

Molnár Gyula       Kovács Éva 
polgármester          jegyző 

 
 
 
A rendelet 2010. augusztus 25. napján kihirdetésre került.    
 
 
      Kovács Éva 
          jegyző 
 

 



 

1. számú melléklet a  17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához 

 
I. Személyi adatok: 

 
Név: ……………………………………………………………………………………………. 

Leánykori név: ………………………………………………………………………………. 

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: ……………………….. Családi állapot: ……………………………………… 

Állampolgársága: …………………………………………………………………………… 

Lakóhely címe: ………..…………………………………………………………………….. 

Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………... 

Munkahelye: …………………………………………………………………………………. 

 
1.) Az igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………….fő. 
 
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan 
beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, a 18. életévét be nem 
töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 

 
2.) Az 1.) pontban szereplő közeli hozzátartozók: 
 

1.) név: …………………………… szül. idő: …………… anyja neve: …………………… 

2.) név: …………………………… szül. idő: …………… anyja neve: ……………….…… 

3.) név: …………………………… szül. idő: …………… anyja neve: ……………….…… 

4.) név:  …………………………… szül. idő: …………… anyja neve: ……………….…… 

 
3.) Egyedülálló vagyok:    IGEN                           NEM 
 
A kérelem rövid indokolása: 

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



II.  Jövedelmi adatok (Ft-ban) 

A kérelmező, valamint az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban: 

A jövedelem típusa Kérelmező  
Házastárs / 

élettárs 

Közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók 
Összesen 

1 2 3 4 

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

       

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jöv. 

       

3. Alkalmi munkavégzésből származó 
jövedelem 

       

5. A gyermek ellátásához és  gyermek-
gondozásához kapcsoló  támogatások 
(GYED,GYES, GYET,családi pótlék, 
tartásdíj) 

       

6. Nyugellátás , baleseti nyugellátás,  
egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások 

       

7. Önkormányzat és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások  

       

10.A család havi nettó jövedelme 
összesen (1+8) 

       

 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem ………………….Ft/hó. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mód. 
1992. évi LXIII. tv-ben előírtaknak, az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásban kezeljék, és azokat a kérelem 
alapján lefolytatott szociális igazgatási eljárásban felhasználják. 
 Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 
alapján az önkormányzat a megyei APEH útján ellenőrizheti. 
Nyilatkozom arról, hogy – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. §-ában 
foglalt, - az eljárás megindításáról szóló értesítés iránti igényemről lemondok.  
Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról  
( a megfelelő szövegrészt alá kell húzni) 
 

lemondok                        nem mondok le. 
 

 
Dunavecse, _________ év ______________ hó ___ nap 
 
        
       ………………………………………….. 
                  kérelmező  aláírása 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
- az időszakos létfenntartási gond, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet 
igazoló dokumentumot (pl. baleset, betegség orvosi igazolása, magas gyógyszerköltségről 
igazolás, lopás, rablás betörésről készült feljelentés, rendőri jelentés) 
- a családban az egy főre jutó havi jövedelmet igazoló dokumentumok 
 

 

 

 



 

 
2. számú melléklet a 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez 1 

 
 

Gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díja  
 

 
Gyermekjóléti alapellátások Intézményi térítési 

díj 
Bölcsődei gyermekétkeztetés  371,-ft/nap 
Óvodai gyermekétkeztetés: Háromszori étkezés  
                           Tízórai 
                                             Ebéd: 
                                             Uzsonna 

 265,-ft/nap 
           43,-ft/nap/adag 
          179,-ft/nap/adag 
            43,-ft/nap/adag 

Általános iskolai gyermekétkeztetés: napközi /háromszori étkezés/ 
                                                            Tízórai: 
                                                            Ebéd: 
                                                            Uzsonna 

 306,-ft/nap 
           47,-ft/nap/adag 
          212,-ft/nap/adag 
            47,-ft/nap/adag 

 
 
 
A bölcsődei játszócsoport és gyermekfelügyeletért fizetendő óradíj: 300 Ft/óra 

 
/ Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1./ Módosította a 30/2010. XII. 16.) sz. önk.  rendelet. Hatályos. 2011. január 1. napjától  

 


