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Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról szóló
6/1998. (IV.27.)Ö.r. rendelete

Egységes szerkezetben a 6/2003.(VI.25.)Ör., a 9/2004.(V.21.)Ör., és a 12/2005.(X.11.)Ör.
módosító rendeletekkel

Kövegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
módosított  1990.  évi  LXV.  tv.  10.  §  a)  pontja  ás  16.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  gyermekek 
védelméről ás gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.  18. § 82) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról az alábbi rendeletet 
alkotja:

I.
A rendelet hatálya, célja

1. §

A helyi  rendelet  célja,  hogy  megállapítsa  azokat  az  alapvető  szabályokat,  amelyek  szerint  az 
önkormányzat meghatározott ellátásokkal ás intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek jogainak 
és érdekeinek érvényesítéséhez.

2. §*

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a  (2)  bekezdésben  foglalt  eltéréssel  a  Kövegy  község  közigazgatási  területén  területén 

tartózkodó  magyar  állampolgárságú,  valamint  -  ha  nemzetközi  szerződés  másként  nem 
rendelkezik - a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar 
hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre ás szüleire,

b) a  munkavállalók  Közösségen  belüli  szabad  mozgásáról  szóló  1612/68/IEGK  tanácsi 
rendeletben  meghatározott  jogosulti  körbe  tartozó  személyre,  amennyiben  az  ellátás 
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(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  község  közigazgatási  területén  tartózkodó 
gyermekeire is.

3.§

(1) Kövegy Község Önkormányzata  rendszeres gyermekvédelmi támogatást  folyósít  a  gyermek 
családi  környezetében  történő  kiemelésének  megelőzése  céljából,  amennyiben  a  családban 
történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben ás a gyermeket nevelő családban 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét.

*Módosította a 9/2004. (V. 21)Ö.r. rendelet. Hatályos 2004. V. 21. től, a kihirdetés napjától.
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(2) Méltányosságból  akkor  is  megállapítható  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatás  az 
egyedülálló, a három vagy több gyermeket, illetve egészségileg károsodott gyermeket nevelő 
szülő részére, ha az igazolt jövedelem (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított egy főre 
jutó havi jövedelem összegét legfeljebb 20%-kal meghaladja.

(3) Nem  állapítható  meg  rendszeres  támogatás,  illetőleg  a  megállapított  támogatást  meg  kell 
szüntetni, ha a gyermek tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül 
lej árt, illetve engedélyét visszavonták. *

4. §

(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - 2003. évben 4.600,- 
Ft.  A 2003. évet követően a rendszeres támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 22 százalékával.**

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás elsősorban pénzbeli ellátásként nyújtható. Az ellátás 
az ügyfél kérelmére természetben is adható,  így különösen vásárlási  utalvány, tankönyv- és 
tanszerellátás  támogatásaként,  tandíj,  egészségügyi  szolgáltatásokért  fizetendő  térítési  díj 
átvállalásaként, étkezési térítések díjaként.

5.§

(1) A  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatás  a  kérelem  benyújtásának  napjától  esedékes, 
időtartama a feltételek fennállásáig tart.

(2) a  jogosultság  megléte  esetén  -  ha  a  szülő  magatartása  miatt  a  támogatás  rendeltetésszerű 
felhasználás nem biztosított - a ‚kiskorú gondozója, pártfogója, nevelési-, oktatási intézmény 
gyermek-  és  ifjúságvédelmi  felelőse  és  a  családdal  kapcsolatban  álló  védőnő  is  jogosult  a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás felvételére.

6. §***
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(1) Kövegy Község Önkormányzat elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat részesíti 
alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, akiknek ellátásáról más módon nem 
lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többietkiadások — különösen a szociális 
válsághelyzetben  lévő  várandós  anya  gyermekének  megtartása,  a  gyermek  fogadásának 
előkészítéséhez  kapcsolódó  kiadások,  a  nevelésbe  vett  gyermek  családjával  való 
kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség, 
vagy iskoláztatás — miatt anyagi segítségre szorulnak.

(2) Az  előző  bekezdésben  meghatározottakon  túl  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásban 
részesíthető az a gyermek, illetve gyermeket gondozó család, mely létfenntartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe kerül. Ilyen élethelyzet különösen:

a) bűncselekmény áldozata a család,
b) természeti csapás bekövetkezése,
c) katasztrófa helyzet bekövetkezése,
d) tragikus haláleset a családban,
e) minden olyan esemény, amelyet a döntéshozó annak minősít.

* Módosította a 9/2004.(V.21.)Ö.r. rendelet. Hatályos 2004. V. 21.-től, a kihirdetés napjától.
** Módosította a 6/2003. (VI.25.)Ö.r. rendelet. Hatályos 2003. VI. 25.-től, a kihirdetés napjától.
*** Módosította a 6/2003. (VI.25.)Ö.r. rendelet. Hatályos 2003. VI. 25.-től, a kihirdetés napjától.
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7.§

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
(2) A rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  a  közép-  és  felsőfokú oktatási  intézményekben 

fizetendő tandíj megfizetésére is fordítható.
(3) A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  összege  nem  lehet  kevesebb  a  rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás felénél, felső határa az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege.

8. §

(1) A  rendszeres  és  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  megállapítása  iránti  kérelmet  az 
Önkormányzat Hivatalánál kell benyújtani.*

(2) A rendszeres  és  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásra  való  jogosultság  elbírálásához  a 
kérelmező köteles csatolni:

a) a  14761997.(IX.1O.)Korm.rendelet  2.  számú  mellékletében  foglalt  nyilatkozatot,  a 
jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt,

b) közép-  vagy  felsőfokú  oktatási  intézmény  nappali  tagozatán  tanuló  esetében  ha  a 
nagykorúság  után  is  folyósítják  vagy  akkor  állapítják  meg  az  ellátást  —  az  oktatási 
intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.

(3) A  rendszeres  és  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  megállapítása  előtt 
környezettanulmányt kell készíteni, ha kétség merül fel a becsatolt nyilatkozat és igazolások 
valóságtartalma tekintetében.

(4) Elvált vagy különélő szülők esetében a kérelemhez csatolni kell a gyermek végleges, vagy 
ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott határozatot, bírói ítéletet, 
illetve a szülői felügyeleti jogok gyakorlását bizonyító gyámhivatali jegyzőkönyvet.

(5) Korhatárra  tekintet  nélkül  csatolni  kell  a  közös  háztartásban élő tartósan beteg,  illetőleg 
fogyatékos személyek egészségi állapotára vonatkozó orvosi igazolást.

(6) Jövedelmi,  vagyoni  viszonyok  tisztázása  érdekében  a  jegyző  megkeresést  intézhet  a 
Csongrád  Megyei  Adó és  Pénzügyi  Ellenőrző  Hivatalhoz  a  támogatást  igénylő  személy 
jövedelemadójának tisztázása végett.

(7) **
(8) A jövedelemszámításnál irányadó időszak - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a 

havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónap. Ettől eltérni akkor lehet, ha a 
jövedelmi  viszonyokban  igazolható  ok  miatt  tartós  romlás  vélelmezhető.  Az  egyéb 
jövedelmek esetén a jövedelemszámításnál irányadó időszak egy év. *

9. §

Hatáskör megállapítása

Kövegy Község Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskört a 
polgármesterre ruházza át.

* Módosította a 9/2004. (V.21.)Ö.r. rendelet. Hatályos 2004. V. 21.-től, a kihirdetés napjától.
** Módosította a 12/2005. (X 11.)Ö.r. rendelet. Hatályon kívül helyezve 2005.XL. 1.-től.
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III.

Záró rendelkezések

10. §

(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései és a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak irányadók. *

(2) E  rendelet  -  kivéve  a  10.  §  (1)  bekezdésben  foglalttal  -  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba, 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 10. § (1) bekezdésben foglalt 
módosítás 2005. november 1. napján lép hatályba. A rendelet az európai uniós jogharmonizáció 
céljából felülvizsgált és a közösségi normákkal harmonizált jogszabályokon alapul.

Kövegy, 2005. október 11.

Takács Zoltán Lovászné Borbás Erika
polgármester körjegyző

Záradék: Kihirdetés közszemlére tétellel 2005. október 11. napjától november 11. napjáig.

Kövegy, 2005. október 11.

Lovászné Borbás Erika
körjegyző

* Módosította a 12/2005. (X. 11.)Ö.r. rendelet. Hatályos 2005.XI.. 1.-től.
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