
VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

10/1997.(XII. 8.) számú önkormányzati rendelete 
 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 
végrehajtásának helyi szabályairól 

 
 
 

Vizsoly község önkormányzati képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdése, valamint az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 18-21. §; 28. és 
131. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 149/1997.(IX. 10.) Korm. számú 
rendeletben (a továbbiakban: Gyvr.) foglaltakra, a következő rendeltet alkotja:  
 
 
 

Általános rendelkezések 
 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy a Gyvtv. és a Gyvr. rendelkezései végrehajtásához meghatározza az 
önkormányzat által biztosított rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások formáit, 
a rendeletben foglaltak érvényesítésének garanciáit, valamint a kapcsolódó elbírálási és 
eljárási szabályokat.  
 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya a Vizsoly község közigazgatási területén élő szülői felügyeletet 
gyakorló szülők, gyámok és a gondozásukban élő gyermekek körére terjed ki.  

(2) Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők bejelentett állandó lakása nem 
azonos illetékességi területen található, támogatás megállapítására akkor van 
lehetőség, ha a gyermek vizsolyi állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik.  

(3) Amennyiben a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné, a 
közigazgatási területen tartózkodó, állandó lakóhellyel nem rendelkező gyermek 
érdekében is meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.  

 
 

3. § 
 

(1) A Gyvtv. és a Gyvr. szerinti rendszeres gyermekvédelmi támogatások megállapítása 
iránti kérelmek elbírálásának a jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.  

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételei fennállásának 
évenkénti ellenőrzéséről a polgármester a Körjegyzői Hivatal útján gondoskodik.  

 
 
 
 



 
Eljárási rendelkezések 

 
 

4. § 
 

(1) Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem az 
önkormányzat polgármesterénél vagy a Vizsoly székhelyű Körjegyzői Hivatalnál 
terjeszthető elő a Gyvr. 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.  

(2) Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezheti 
a gyermek egészségügyi alapellátását végző háziorvos, gyermekorvos, védőnő, 
továbbá az óvoda, iskola vezetője és ifjúságvédelmi felelőse, vagy a Gondozási 
Központ vezetője.  

(3) A kérelem benyújtását követően a Gondozási Központ vezetője a határozat-tervezet 
összeállításához részletes környezettanulmányt készít.  

 
 

5. § 
 
 

(1) A kérelmező a jogosultság elbírálásához köteles a saját és hozzátartozói személyi 
adatairól, vagyoni helyzetéről és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és a 
nyilatkozatban foglaltak tanúsítására alkalmas igazolásokat becsatolni.  

(2) A kérelmező kérelmének előterjesztésekor hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ügyben 
eljáró államigazgatási szerv személyi körülményeiről –a személyiségi jogokat 
tiszteletben tartva- tájékozódjon.  

(3) A jogosultság megállapításához szükséges feltételek fennállása köz-vagy hitelt 
érdemlő magánokirattal, az önkormányzatnál vagy hivatali szervezeténél, valamint az 
önkormányzat intézményénél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával is 
igazolható.  

(4) Ha a támogatás megállapítását kérő személy, vagy nagykorú és oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytató családtagja munkanélküli, a kérelem 
elbíráláshoz köteles becsatolni az illetékes Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy 
regisztrált munkanélküli ellátásban nem részesül és számára megfelelő munkát nem 
tudnak felajánlani.  

 
6. § 

 
A jövedelem igazolásának módozatai:  

a) Munkáltatói igazolás a béralap terhére a kiállítást megelőz 6 hónapban kifizetett 
juttatásokkal növelt nettó jövedelem egy havi átlagáról. 

b) Munkanélküli járadékot megállapító határozat másolata és az utolsó 6 havi csekk 
szelvény. 

c) Nyugdíjak és egyéb járadékok összegszerűségének igazolására a tárgyhavi vagy az 
előző havi csekkszelvény, illetve átutalási folyószámlára történő utalás esetén a 
pénzintézeti számlakivonat vagy a folyósító szerv igazolása az egy hónapra eső teljes 
összegről; továbbá a nyugdíjas igazolvány becsatolása.  

d) Vállalkozók esetében APEH igazolás a megelőző és személyi jövedelemadó alapjáról, 
valamint személyes nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban elért 
nettó jövedelem egy hónapra eső átlagáról.  



e) Alkalmi munkából származó, a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban elért nettó 
jövedelem egy hónapra eső átlagát személyes nyilatkozattal kell igazolni. 

f) A tartásdíj címén teljesített kifizetéseket a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapra 
vonatkozó átvételi elismervényekkel vagy postai feladóvevényekkel kell igazolni 
mellékelve a szülők közötti egyezséget jóváhagyó, illetve tartásdíjat megállapító 
jogerős bírósági ítélet vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot.  

g) A jövedelempótló támogatás folyósítását a Körjegyzői Hivatal nyilvántartása 
felhasználásával kell ellenőrizni.  

h) Önálló keresettel nem rendelkező, egyetem vagy főiskola nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató gyermek részére a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban 
folyósított ösztöndíj egy hónapra eső nettó átlagát az egyetem vagy főiskola igazolja.  

i) A jövedelem megállapításánál a gyermekek részére folyósított családi pótlék 
megfelelő módon (például: csekkszelvénnyel, bérjegyzékkel) igazolt összegét is.  

 
 

7. § 
 
A kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell 
figyelembe venni az egy főre jutó jövedelem számításnál azt a gyermeket is, aki átmenetileg 
tartózkodik a háztartáson kívül. Ilyenek például: diákotthonban, kollégiumban elhelyezettek, 
kórházi kezelés alatt állók, 30 napot meg nem haladó átmenti gondozásban részesülők.  
 
 

8. § 
 
Az a személy, aki a Gyvtv., a Gyvr. valamint az e rendeletben foglaltak alapján részesül 
támogatásban, 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a körülményeiben bekövetkezett és 
a jogosultságot érintő minden változást.  
 
 

9. § 
 
Az a személy, aki jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe a Gyvtv., Gyvr. és az e 
rendeletben foglatak alapján biztosított ellátások bármelyikét, köteles a támogatást 
visszafizetni, illetve köteles a természetbeni ellátás értékét megfizetni.  
 
 
 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 

10. § 
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20 %-a.  
 
 

11. § 
 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás –annak jogerős megállapítása esetén- a 
kérelem benyújtásától esedékes. 



(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege a kérelem benyújtásának 
hónapjában. 
a) ha a kérelmet a tárgyhónap 15. napján, vagy azt megelőzően nyújtották be, teljes 

összeg; 
b) ha a kérelmet a tárgyhónap 15. napját követően nyújtottak be, a teljes összeg 50 §-

a.  
 
 

12. § 
 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatást a gyermek érdekeire figyelemmel 
elsősorban természetbeni formában kell megállapítani, de az pénzben is nyújtható.  

(2) A természetbeni formában nyújtott gyermekvédelmi támogatás különösen 
- a gyermekintézményben fizetendő étkezési térítési díj átvállalása; 
- diákotthoni, kollégiumi térítési díjhoz hozzájárulás; 
- egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díjhoz hozzájárulás; 
- speciális iskolai ellátás igénybevételével kapcsolatos utazási költség átvállalása.  

(3) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás megosztott (természetbeni és pénzbeni) 
formában is megállapítható. 

(4) A pénzben nyújtott gyermekvédelmi támogatás felhasználására elszámolási 
kötelezettség is előírható.  

 
13. § 

 
Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosult a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást a gyermek érdekeit figyelmen kívül hagyva használja fel, a 
támogatás formáját meg kell változtatni.  
 
 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
 

14. § 
 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Gyvtv. és a Gyvr. rendelkezései alapján 
évente legfeljebb négy alkalommal állapítható meg, melynek összege gyermekenként 
nem haladhatja meg a 10.000.- Ft-ot.  

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról a képviselő-testület dönt.  
(3) A képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az önkormányzat által 

fenntartott gyermekintézményben fizetendő térítési díj átvállalása címén, rendszeres 
jelleggel is megállapíthat.  

 
15. § 

 
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermek érdekeire tekintettel elsősorban 

természetbeni formában kell megállapítani, de az pénzben is nyújtható.  
(2) A természetbeni formában nyújtott gyermekvédelmi támogatás:  

- tankönyv és tanszerellátás költségeihez való hozzájárulás; 
- a gyermekintézményben fizetendő étkezési térítési díj átvállalása;  



- a diákotthon, kollégium térítési díjhoz hozzájárulás; 
- a speciális iskolai ellátással kapcsolatos költség átvállalása 

címén esetenként indokolt megállapítani, illetve folyósítani.  
 
 

16. § 
 
Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a családban az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át 
meghaladja.  
 
 

Záró rendelkezések 
 
 

17. § 
 
Az 1997. november 1. napjától megállapított gyermekvédelmi támogatással egyidejűleg meg 
kell szüntetni a korábban megállapított és folyósított rendszeres nevelési segélyt.  
 
 

18. § 
 

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. 
törvény végrehajtására alkotott 4/1997.(VI. 13.) számú önkormányzati rendelet 21. § 
(1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:  

„c) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők az (1) 
bekezdés b) pontja alapján térítési díj átvállalás, vagy ahhoz hozzájárulás, 
tankönyv és füzetcsomag árának átvállalása címén támogatásra nem 
jogosultak.”  

(2) Ez a rendelet elfogadásának napján lép hatályba, de rendelkezéseit az 1997. november 
1. napját követően keletkezett ügyekben is alkalmazni kell.  

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendszeres nevelési segélyek 
megállapításáról szóló 6/2004. számú önkormányzati rendelet.  

 
 
 
 
 
Vidák István sk.        Dr. Hornok Incéné sk.  
  körjegyző               polgármester 
 
 
 


