
Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (II.9.) ökt. 
 

r e n d e l e t e 
 
 

a gyermekvédelmi pénzbeli, és személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben 

 
 
A képviselő-testület az 1997. évi XXXI. tv. 157. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed Szentkirály község közigazgatási területén állandó bejelentett 
lakosokra, továbbá a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. (Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre. 
 

2. § 
 

A rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket: 
 
- a 3. § (1)-(2) bekezdése vonatkozásában a képviselő-testület szociális bizottsága, 
- a 3. § (3) bekezdése vonatkozásában a jegyző 
gyakorolja. 

3. § 
 

Ellátások formái 
 
(1) 1 
(2) Térítési díjkedvezmény 
(3) Gyermekvédelmi kedvezmény 
(4) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások. 
 
2„(5) a.) A Képviselő-testület Szociális Bizottsága minden újszülött, szentkirályi 
állandó lakóhellyel rendelkező  és életvitelszerűen a településen élő lakos részére 
egyszeri pénzbeli támogatást nyújt az alábbi feltételekkel:  

- 2008. január 1-én, vagy azt követően születik, 
- a család egy főre jutó jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum ötszörösét 
nem haladja meg. 
- kérelmet a törvényes képviselőnek a gyermek 3 hónapos koráig kell 
benyújtania.” 

 
4. §3 

 

 
5. §4 

                                                 
1
 14/2013. (XII.11) önkorm. rend. szerinti mód. 

   Hatályba lép 2014 január 1-jén. 
2
 2/2015. (II.03.) önkorm.rend. szerinti mód. 

Hatályba lép: 2015. február 4.  
3
 14/2013. (XII.11.) önkorm. rend. szerinti mód. 

   Hatályba lépés 2014 január 1-jén. 



 
 

6. § 

 
Térítési díjkedvezmény 

 
(1) A Szociális Bizottság a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján járó normatív           
támogatáson túl étkezési díjkedvezményben részesítheti azt, akinek családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 80 %-
át. 
 
(2) A támogatás havi összege gyermekenként nem haladhatja meg a 3.000.- Ft-ot,                         

időtartama pedig az oktatási szorgalmi időszakot. 
 
(3) A Szociális Bizottság által meghatározott összegű támogatást közvetlenül az oktatási 

intézményhez kell folyósítani. 
 

7. § 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
(1) Az önkormányzat a Gyvt. 15. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi 

személyes gondoskodást nyújtja: 
      a.) gyermekjóléti szolgálat, 
      b.) gyermekek napközbeni ellátása 
               - napközi otthonos óvodában, 
               - iskolai napközi otthonban, 
      c.) gyermekek étkeztetése a b.) ponton túl 
               - menza (ebéd) 
               - háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) keretében. 
 
(2) Az önkormányzat a közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére a  

gyermekjóléti alapellátásokat a fenntartásában lévő intézményekben biztosítja. 
 
(3) a.) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelem a 

Hivatalnál illetve az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél nyújtható be. 
  
 b.) A személyes gondoskodásért - kivéve a gyermekjóléti szolgálatot - térítési díjat kell 
fizetni. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díját az önkormányzat 
képviselő-testülete évente két alkalommal állapíthatja meg. Az ellátás igénybevételéért 
fizetendő térítési díj összegéről - melyet a Gyvt. 148. § 
(5) bekezdésének alkalmazásával állapít meg - az intézményvezető értesíti a fizetésre 
kötelezettet. 

 
8. § 

 
Gyermekjóléti szolgálat 

 
  
(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a 

védőnői szolgálattal és az oktatási intézménnyel együttműködve. 

                                                                                                                                                         
4
 14/2013. (XII.11.) önkorm. rend. szerinti mód. 

   Hatályba lépés 2014 január 1-jén. 



 
(2) A szolgálat feladatai különösen: 
      - a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, 
      - a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az 

ezekhez 
        való hozzájutás segítése, 
      - a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése, 
      - a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése, 

      - az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos 
figyelemmel kísérése, 

      - felkérésre környezettanulmány készítése. 
 
 (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
 

9. § 

 
A gyermekek napközbeni ellátása 

 
(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő 

gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és 
étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, 
gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak 
gondoskodni. 

 
(2) A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermek számára kell biztosítani: 
 
      - akinek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 
      - akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 
      - akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, 
      - akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni. 
 
(3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi. 
 

10. § 

 
Ezen rendelet a községi hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel lép hatályba. Kihirdetéséről a 
jegyző gondoskodik.  
A rendelet hatálybalépésével a 10/2006.(X.31.) ökt. rendelet hatályát veszti. 
 
 
S z e n t k i r á l y, 2007. február 9. 
 
 
 
 
                      Szabó  Gellért                                             Szabó  Mária 
                       polgármester                                                    jegyző 

 


