
BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
3 /2006. (II. 27.) RENDELETE 

A GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 

Babót Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)- (2) 
bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I.  fejezet 

A RENDELET HATÁLYA 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Babót község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 4. § 
(1)- (2) bekezdésében meghatározott személyekre. 

(2) E rendelet szerint kell eljárni a Babót község területén tartózkodó, Gyvt. 4. § (3) bekezdésében 
meghatározott gyermekek esetében is. 

II. fejezet 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
(A Gyvt. 21. § hoz) 

2. § 

(1) A rendkívüli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 1 000- 10 000,-Ft-ig terjedhet.  

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítása egy naptári éven belül legfeljebb 2 alkalommal 
nem zárja ki a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását. 

(3) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné, a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján 
kifizethető. Ilyen esetben a Polgármesteri Hivatal a határozat hozatalt követő 15 napon belül helyszíni 
ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozat valódiságáról. 

(4) A (3) bekezdés szerinti ellátás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik, a képviselő- 
testülettel szembeni utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett. 

Iskolakezdési támogatás 

3. § 

(1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében település közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező 
a) általános iskolai, 
b) középiskolai nappali tagozatos 
c) felsőfokú nappali tagozatos 
tanulmányokat folytató tanulók részére iskolakezdési támogatást biztosíthat. 

(2) A támogatás azon családokat illeti meg, melyekben az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj összegének  tízszeresét.  



(3) A támogatás mértékét a képviselő- testület éves költségvetésének függvényében tárgyév augusztus 
31-ig határozza meg. 

Hatásköri és eljárási szabályok 
(Gyvt. 131. §-hoz) 

4. § 

Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében – ha a rendelet eltérôen nem szabályoz –a 
képviselő- testület és a polgármester jár el. 

a) A képviselő- testület dönt: a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról (kivéve 2. § (3) bekezdés), 
iskolakezdési támogatásról, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás után fizetendő személyi 
térítési díjról a Gyvt. 147. § (4) bekezdés szerinti esetben; 

b) A polgármester dönt: rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról a 2. § (3) bekezdés szerinti esetben, 
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás után fizetendő személyi térítési díj mérsékléséről a 8. 
§ (2) bekezdése szerinti esetben.1 

5. § 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet a 
Polgármesteri Hivatalnál lehet előterjeszteni az egyes ellátási formákra rendszeresített nyomtatványon. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, valamint az iskolakezdési támogatásra  való jogosultság 
elbírálásához csatolni kell 

a) a polgármesteri hivatal által a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban Gyer.) 65. § (1) bekezdés a) 
pontjának figyelembe vételével elkészített kérelmet és nyilatkozatot, 

b) a megfelelő igazolásokat, 
c) ha a támogatást igénylő gyermeke a 16. életévét betöltötte- a Gyer. 65. § e) pontja szerinti 

mellékletet. 

(3) A családban 1 főre jutó jövedelem  számításánál irányadó időszak 

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap, 

b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 év. 

(4) A benyújtott kérelmek valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével 
vizsgálható. 

(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint az iskolakezdési támogatás kifizetésének 
időpontjáról és módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni.  

(6) Ha a rendszeres gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában állapították meg, a 
támogatás összegét az önkormányzat az illetékes intézménynek utalja át, illetve az élelmiszer utalvány 
a tárgyhót követő 5. napjáig vehető fel a Polgármesteri Hivatal házipénztárában. 

                                                
1 Módosította: 5/2008. (IV.25.) rendelet 1. §. Hatályos: 2008. május 1-től 



III. fejezet 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

Gyermekjóléti szolgálat 
(Gyvt. 40. §-hoz) 

6. § 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az intézményfenntartó társulásban közösen 
fenntartott Kapuvári Családsegítő Intézet önálló szakmai egységeként fenntartott Gyermekjóléti 
Szolgálata  útján gondoskodik. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéhez kérelmet előterjeszteni illetve jelzést megtenni 
közvetlenül a családgondozónál lehet. 

Gyermekek napközbeni ellátása 
(Gyvt. 41. §-hoz) 

7. § 

Hatályon kívül helyezve2 

Térítési díj 
(Gyvt. 146. §, 147. §, 148.§-hoz) 

8. § 

(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának 
mértékét az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg. 

(2) A gyermek egyéni rászorultsága alapján személyi térítési díj mérsékelhető, ha3 
a) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, vagy 
b) a család –átmenetileg- létfenntartási gondokkal küzd (különösen a szülő váratlan munkanélkülisége, 
betegség, természeti kár bekövetkezése miatt.). 

(3) A kedvezmény mértéke: 
a) amennyiben a gyermek nem jogosult a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján normatív kedvezményre, 
a személyi térítési díj legfeljebb 50 %-a, 
b) amennyiben a gyermek a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján az intézményi térítési díj 50 %-ának 
megfelelő mértékű normatív kedvezményre jogosult, az egyéni rászorultság alapján nyújtott 
kedvezmény mértéke az intézményi térítési díj további 50%-áig is terjedhet 

                                                
2 Hatályon kívül helyezte: 5/2008. (IV. 25.) rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2008. május 1-től 
3
 3 Módosította: 5/2008. (IV.25.) rendelet 3. §. Hatályos: 2008. május 1-től 



Záró rendelkezések 

9. § 

(1) Jelen rendelet 2006. március 15-én lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Babót Község Önkormányzatának 

- gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2004. (V. 28.) rendelete, 
- gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2004. (V. 28.) rendelet módosításáról 

szóló11/2005. (X. 5.) rendelete. 

Babót, 2006. február 24. 

 Molnár János Degovics Ildikó 
 polgármester jegyző 
 


