
NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2009. (IV. 14.) ÖR. RENDELETE 

 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 
 

(Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 15/2009. (VII. 8.) Ör. rendelettel, 18/2010. (XII.16.) 

önkormányzati rendelettel, a 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelettel, 9/2011. (VII.14.) önkormányzati rendelettel 

valamint a 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel.) 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmánya (1949. évi XX. törvény) 44/A. §-ának (2) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 18. §-ának (1) bekezdése b) pontjában, valamint 29. §-ának (1)-(2) 

bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

I. RÉSZ 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed 

a) a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a Nagydorog Nagyközség területén tartózkodó 

magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem 

rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a 

magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, 

fiatal felnőttre és szüleire; 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három 

hónapot meghaladó tartózkodási jogát Nagydorog Nagyközség területén 

gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) 

bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 

országok állampolgárainak Nagydorog Nagyközség területén jogszerűen tartózkodó 

gyermekeire is. 
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2. § 

 

Értelmező rendelkezések 

 

Az e rendeletben használt fogalmakat a Gyvt. 5. §-ában foglaltak szerint kell értelmezni. 

 

 

II. RÉSZ 

 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 

 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

3. § 

 

(1) A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a 

gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, tekintettel arra, 

hogy 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem 

haladja meg.  

 

(2) Elsősorban a Gyvt. 21. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gyermekeket, illetve 

családokat kell az (1) bekezdésben rögzített támogatásban részesíteni. 
 

(3) Az (1) bekezdésben szabályozottakon túlmenően, ha a család létfenntartását 

veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, a gyermek részére a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás hivatalból vagy kérelemre jövedelemre való tekintet nélkül 

megállapítható.  

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetnek 

kell tekinteni az alábbiak valamelyikét: 

 

A családot sújtó  

- elemi kár 

- egyéb káresemény 

- bűncselekmény 

- hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány 

- tartós vagy 8 napon túl gyógyuló betegség, sérülés 

- baleset 

- egyéb önhibán kívüli okból jelentkező rendkívüli, előre nem látható kiadások 

felmerülése. 

(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet lehetőség szerint az e rendelet 1. 

számú melléklete szerinti formanyomtatványon a szülő vagy más törvényes képviselő 

terjeszti elő Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál. 



 

 

3 

(6) A kérelemhez az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításához csatolni kell a család 

jövedelmi viszonyairól tett nyilatkozatot az e rendelet 2. számú melléklete szerinti 

formanyomtatványon. 

(7) A jogosultság megállapításához szükséges, a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatban 

foglaltak igazolására kérelmező csak akkor köteles, ha a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. §-ának (2)-(3) 

bekezdésében foglaltak szerint az igazolás nem szerezhető be. 
 

Ez esetben a kérelemhez csatolni kell: 

- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást, 

- munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított 

ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában külön jogszabály alapján az illetékes 

munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,  

- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek 

hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, 

- vállalkozó esetében az illetékes APEH külön jogszabály alapján kiállított 

igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó 

alapjáról,  

- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában a jelen 

rendelet 2. számú melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát a havi átlagos 

nettó jövedelemről. 

(8) A (4) bekezdésben meghatározottak igazolásához a kérelem mellékleteként az alábbi 

dokumentumok csatolása szükséges: 

- elemi kár, egyéb káresemény esetében a kárbecslésről készült okirat másolata 

- bűncselekmény esetében a feljelentés másolata 

- hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, tartós vagy 8 napon túl 

gyógyuló betegség, sérülés, baleset esetében az orvosi kezelés szükségességét igazoló 

okirat másolata 

- egyéb önhibán kívüli okból jelentkező rendkívüli, előre nem látható kiadások felmerülése 

esetében a kiadás teljesítéséről kiállított számla másolata, vagy a kiadás előírását 

tartalmazó okirat másolata  

 

(9) Az (1) bekezdés szerinti támogatást ugyanazon család számára legfeljebb évi hat 

alkalommal lehet megállapítani. Ez a rendelkezés nem zárja ki a kérelmező számára a (3) 

bekezdésben foglalt támogatás megállapítását, feltéve, hogy az ott rögzített rendkívüli 

méltánylást érdemlő körülmények bármelyike az esetében fennáll. 

(10) A (9) bekezdésben foglalt korlátozástól a polgármester méltányosságból eltérhet, feltéve 

hogy a család teljesen ellátatlan, azaz semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, vagy a 

kérelmező 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 50 %-át nem haladja meg. 
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(11) A támogatás összege gyermekenként 5.000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedhet, igazodva a 

kérelmező rászorultságához. 

 

 

4. § 

 

A természetben nyújtott ellátás 

 

 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható, különösen a 

védelembe vett gyermekek számára, elsősorban a Gyvt. 18. §-ának (6) bekezdésében 

meghatározott formában, a 3. §-ban rögzített feltételek szerint. 

 

 

 

III. RÉSZ 

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

 

 

5. § 

 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái 

 

Az önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: 

 

a)  gyermekjóléti szolgáltatás: a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
1
 keretében, a 

Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központban
2
 (a továbbiakban: 

Alapszolgáltatási Központ). 

b) gyermekek napközbeni ellátása: a Nagydorog - Kajdacs Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás valamint a „Nagydorog és Bikács” Közoktatási 

Intézményi Társulás keretében, a Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda 

közoktatási intézményben. 

 

6. § 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele iránti kérelmet a gyermek 

szülőjének vagy más törvényes képviselőjének írásban az intézményvezetőhöz kell 

benyújtani. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyermekjóléti szolgáltatást az igénylő szóban 

is kérelmezheti az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjénél, vagy amennyiben 

                                                 
1
 Módosította: 18/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2011. január 31-től. 

2
 Módosította: 18/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2011. január 31-től. 
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annak szükségessége felmerül, ezen szociális szolgáltatást az Alapszolgáltatási Központ 

hivatalból nyújtja. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátására keretében nyújtott étkeztetésre irányuló kérelem esetében a 

kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. számú melléklete 

szerinti kitöltött jövedelemnyilatkozatot. Az (1)-(2) bekezdés szerinti kérelemről az 

intézményvezető dönt. 

 

(4) Az intézményvezető az ellátás igénybevétele iránti kérelemről az intézmény kapacitása és a 

kérelmező szociális rászorultsága figyelembe vételével dönt. Szociálisan rászorultnak elsősorban 

az tekinthető, akinek vonatkozásában a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. 

 

(5) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátás, ha indokolt az 

igénylő azonnali ellátása. Az azonnali ellátás akkor tekinthető indokoltnak, ha a gyermek 

napközbeni étkeztetése az igény elbírálásának időtartama alatt a kérelmet benyújtó által írásban 

tett nyilatkozat szerint más módon egyáltalán nem oldható meg. 

 

(6) Az ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ában foglalt esetekben és módokon. 

 

 

7. § 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak 

 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetésért a 3. számú 

mellékletben meghatározott térítési díjat kell fizetni. 

 

(3) A polgármester a rászorultsághoz igazodóan (a jövedelem arányában) legfeljebb hat 

hónapig terjedő időtartamra a személyi térítési díj 50%-áig terjedő étkeztetési térítési 

díjkedvezményt adhat akkor, ha a személyi térítési díj fizetésére kötelezett családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. 

 

(4)  A legalább két hónapon keresztül meg nem fizetett személyi térítési díjat a polgármester 

a személyi térítési díj fizetésére kötelezett írásbeli kérelmére elengedheti, ha megfelel a 

(3) bekezdés szerinti feltételeknek és – írásban tett nyilatkozata alapján - vagyonnal 

egyáltalán nem rendelkezik. 

 

(5)  Az intézményvezető a gyermek egyéni rászorultsága alapján a Gyvt. 148. §-ának (7) 

bekezdésében biztosított hatáskörében étkezési térítési díjkedvezményt állapíthat meg. 

Rászorultnak tekinthető az a gyermek, akinek családjában  

- az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 80 %-át, vagy 

- a gyermeket a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdésében meghatározott normatív 

kedvezmény több jogcímen is megilleti. 
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8. § 

 

Érdekvédelem 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben érdekképviseleti fórum 

működik. 

 

(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: 

- a gyermekönkormányzat 2 fő képviselője, 

- az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a fiatal 

felnőttek 2 fő képviselője, 

- az intézmény nevelőtestülete által delegált 2 fő képviselő, 

- az intézmény fenntartója részéről: a polgármester és az alpolgármester. 

 

(3) Az érdekképviseleti fórum (2) bekezdésben írt tagjai közül maga választja meg elnökét. 

 

(4) Az érdekképviseleti fórum határozatképes, ha a (2) bekezdésben írt tagok több mint fele 

jelen van. 

 

(5) Az érdekképviseleti fórum döntéseit a jelenlévők több mint felének igen szavazatával 

hozza. 

 

(6) Az érdekképviseleti fórum üléséről az érdekképviseleti fórum jelenlévő tagjai többsége 

által elfogadott tagja jegyzőkönyvet készít. 

 

(7) Az érdekképviseleti fórum működésének szabályait egyebekben maga állapítja meg. 

 

 

IV. RÉSZ 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9. § 

 

(1) Ez a rendelet 2009. április 15. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 10/2005. (X. 18.) rendelete, valamint annak módosítása (16/2006. (XI. 

21.) rendelet), továbbá Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az 

iskolai, óvodai napközi étkezési térítési díjairól szóló 3/1998. (III. 17.) rendelete, valamint 

annak módosításai (15/1998. (XII. 22.) rendelet, 3/1999. (II. 15.) rendelet, 10/1999. (IV. 

26.) rendelet 13/2000. (VIII. 21.) rendelet, 17/2000. (IX. 28.) rendelet, 6/2001. (IX. 1.) 

rendelet, 24/2003. (XII. 17.) rendelet, 13/2005. (XII. 19.) rendelet, 18/2006. (XII. 12.) 

rendelet, 3/2008. (II. 12.) rendelet). 

 

(2) A rendeletet a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
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(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Nagydorog, 2009. április 14. 

 

 

 

 Dobri István sk.     dr. Sátor Vera sk.   

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Nagydorog, 2009. április 14. 

dr. Sátor Vera sk. 

jegyző 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül. 

 

Nagydorog, 2012. március 1. 

dr. Sátor Vera  

jegyző 
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1. számú melléklet 

a 8/2009. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 

 

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IRÁNTI 

KÉRELEM 
 

A KÉRELMET NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KELL KITÖLTENI 

I. Személyi adatok 

Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve:___________________________ 

Születési neve:________________________ 

Születési helye:_____________________________  

Születési ideje: ________ év __________hónap __nap 

Anyja neve:__________________________  

Kérelmező családi állapota: ___________________ 

Lakóhelye:_________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye és a bejelentkezés időpontja: 

_________________________________________ 

Telefon (nem kötelező megadni):_______________   

E-mail (nem kötelező megadni): _____________________________ 

Gyermek(ek) adatai: 

GYERMEK Neve 
Születési 

helye 

Születési 

ideje 
Anyja neve 

Nevelési, oktatási 

intézmény 

megnevezése 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    

9.  

 

    

10.  
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II. Jövedelmi adatok 

 

Lásd a mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat. 
 

 

III. A kérelem részletes indokolása 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hozzájárulok, hogy iskolai, óvodai étkeztetés esetén a támogatás összege elsősorban a térítési díj 

kiegyenlítését szolgálja és az intézményhez kerüljön átutalásra. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§-a 

(9) bekezdésében foglaltak szerint a megindított eljáráshoz kapcsolódó információkról értesítést  

 

      kérek     nem kérek. 

 

Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.  

 

Nagydorog, ……………………. 

 

                                                                                            ..................................................... 

                                                                                                           kérelmező aláírása 

 

 

 

Önkormányzat tölti ki 

 

Család összes jövedelme:       __________Ft          

 

Egy főre jutó jövedelem:       __________Ft/fő 

 

Támogatás összege:             ___________Ft 
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2. számú melléklet 

a 8/2009. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 

  

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

A) Személyi adatok 

 

1. Az ellátást igénylő neve: 

(Születési név) 

 

2. Az ellátást igénylő 

bejelentett lakóhelyének 

címe: 

 

3. Az ellátást igénylő 

tartózkodási helyének 

címe: 

 

4. Ha az ellátást igénylő nem 

cselekvőképes, a törvényes 

képviselő neve: 

 

5. A törvényes képviselő 

bejelentett lakóhelyének 

címe: 

 

6. Az igénylővel egy 

háztartásban élő közeli 

hozzátartozók száma: 

............. fő. 

 

7. A 6. pontban szereplő 

közeli hozzátartozók neve: 
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Jövedelmi adatok 

 Forintban 

 A jövedelmek típusai  

Kérelmező 
 Közeli hozzátartozók jövedelme  Össze-

sen 

   jövedelme  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)   

 1.  Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

                  

 2.  Társas és egyéni 

vállalkozásból származó 

jövedelem 

                  

 3.  Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni 

értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

                  

 4.  Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

                  

 5.  A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, 

GYES, GYET, családi 

pótlék, gyermektartásdíj 

stb.) 

                  

 6.  Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

(munkanélküli járadék, 

rendszeres szociális és 

nevelési segély, 

jövedelempótló 

támogatások stb.) 

                  

 7.  Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 
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 A jövedelmek típusai  

Kérelmező 
 Közeli hozzátartozók jövedelme  Össze-

sen 

   jövedelme  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)   

 8.  Egyéb (pl. ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

                  

 9.  Összes bruttó jövedelem                   

 10.  Személyi jövedelemadó 

vagy előleg összege 

                  

 11.  Egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulék összege 

                  

 12.  Munkavállalói járulék 

összege 

                  

 13.  A család havi nettó 

jövedelme összesen [9-

(10+11+12)] 

                  

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az 

önkormányzat az APEH útján ellenőrizheti. 

 

Dátum: ........................... 

 

 

........................................................... 

az ellátást igénylő, 

vagy törvényes képviselőjének aláírása 

 

 

........................................................... 

cselekvőképes hozzátartozók aláírása 
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3. számú melléklet 

a 8/2009. (IV. 14.) ÖR. rendelethez
3456

 

 

 

 

 

         
 

A SZÉCHÉNYI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKEK NAPKÖZBENI 

ELLÁTÁSA KERETÉBEN NYÚJTOTT ÉTKEZTETÉSÉRT FIZETENDŐ  

 

 

I N T É Z M É N Y I  T É R Í T É S I  D Í J A K  
 

(Ft-ban) 

 

  

  

 

ÓVODA  

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

tízórai 
tízórai+ 

ebéd 
napközi 

tízórai+ebéd ebéd napközi 
alsó 

tagozat 

felső 

tagozat 

alsó 

tagozat 

felső 

tagozat 

alsó 

tagozat 

felső 

tagozat 

DÍJ 

69,- + 

ÁFA 239,- + ÁFA 308,-+ ÁFA 289,- + ÁFA 

315,- + 

ÁFA 

209,- + 

ÁFA 

230,- + 

ÁFA 

 

 
 

 

 
369,- + 

ÁFA 

 

 

 

400,- + 

ÁFA” 

       

 

                                                 
3
 Módosította: 15/2009. (VII. 8.) ÖR. rendelet Melléklete. Hatályos: 2009. július 8-tól. 

4
 Módosította: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2011. március 1-től. 

5
 Módosította: 9/2011. (VII.14.) önkormányzati rendelet melléklete. Hatályos: 2011. szeptember 1-től. 

6
 Módosította: 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet melléklete. Hatályos: 2012. március 1-től. 


