
Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete

A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról.1

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 131. §. (1) bekezdésében 
kapott  felhatalmazás  alapján  a  gyermekek  védelmét  szolgáló pénzbeli  és  természetbeni 
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

2A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya kiterjed Székkutas községben élő, és ott bejelentett lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási címmel rendelkező magyar  állampolgárokra,  valamint a gyermekek 
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  4.  §-ában 
meghatározott személyekre.

(2) Egyéb illetékesség áll fenn az 1997. évi XXXI. törvény 125. §. (1) bekezdésében foglaltak 
szerint.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2. §.

(1) A hatáskör gyakorlója a kiskorú gyermeket,  fiatal  felnőttet  rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal 
küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2)  Elsősorban  azokat  a  gyermekeket,  illetve  családokat  kell  alkalmanként  rendkívüli 
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az 
alkalmanként  jelentkező  többletkiadások  –  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.

(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a gyermek részére, ha a családban 
az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-
át, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem 
haladja meg.

1 A 18/2010. (XII.30.) sz. rendelettel, a 16/2011. (VIII.18.) sz. rendelettel módosított és kiegészített egységes 
szerkezetbe foglalt 
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(4) Fiatal felnőtt részére akkor állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha
a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat  és 23. életévét még nem 

töltötte be,
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte 

be,
feltéve,  hogy  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  a  (3)  bekezdésben 
megállapított jövedelemhatárt.

(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege gyermekenként 1.000.- Ft-nál 
kevesebb és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-ánál magasabb nem 
lehet.

(6)  A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás,  vagy  annak  egy  része  természetbeni  ellátás 
formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek részére.

3(7)  Természetbeni  ellátás  nyújtható  különösen  a  gyermek  élelmezési  költségeire, 
gyógyszereinek  kiváltásához,  gyógyászati  segédeszköz  megvásárlásához, 
gyermekintézmények  térítési  díjának  megfizetéséhez,  tankönyv-  és  tanszerellátás 
költségeihez,  és  egyéb  nagyobb  összegű  nem  várt  és  indokolt  kiadásokhoz  való 
hozzájárulásra.

4(8) Amennyiben a kérelem a gyermek otthoni élelmezéséhez való hozzájárulásra irányul, a 
támogatást elsősorban a 2. sz. melléklet szerinti élelmiszerutalvány formájában kell nyújtani.

5(9) Gyógyszerek kiváltásához, valamint gyógyászati segédeszköz megvásárlásához igényelt 
támogatás esetén a kérelmező által bemutatott, a gyermek részére szükséges gyógyszereket 
tartalmazó  orvosi  vény  alapján  természetbeni  támogatás  oly  módon  nyújtható,  hogy  az 
önkormányzat által átvállalt gyógyszerköltség (támogatás) összegéről igazolás kerül kiadásra 
a helyi gyógyszertár részére, majd a támogatás összege a helyi  gyógyszertár által kiállított  
számla alapján a házi pénztárból kiegyenlítésre kerül.

6(10) Gyermekintézmény térítési díjának megfizetéséhez megállapított támogatást az ellátást 
nyújtó intézmény részére kell átutalni.

7(11)  Amennyiben  a  kérelem  tanszerellátás  költségeihez  való  hozzájárulásra  irányul,  a 
támogatást elsősorban a 3. sz. melléklet szerinti tanszerutalvány formájában kell nyújtani.

8(12)  Tanszerellátás  költségeihez  való  hozzájárulás  iránt  július-augusztus-szeptember 
hónapokban nyújtható be kérelem

3. §.

3 Módosította a 18/2010. (XII.30.) sz. rendelet Hatályos 2010. december 30-tól
4 Kiegészítette a 18/2010. (XII.30.) sz. rendelet Hatályos 2010. december 30-tól
5 Kiegészítette a 18/2010. (XII.30.) sz. rendelet Hatályos 2010. december 30-tól
6 Kiegészítette a 18/2010. (XII.30.) sz. rendelet Hatályos 2010. december 30-tól
7 Kiegészítette a 16/2011. (VIII.18.) sz. rendelet, Hatályos 2011. augusztus 18-tól.

8 Kiegészítette a 16/2011. (VIII.18.) sz. rendelet, Hatályos 2011. augusztus 18-tól.



(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénybevétele iránti eljárás kérelemre indul.

(2) A szülő,  vagy más törvényes  képviselő a rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  iránti 
kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. (1. 
sz. melléklet) Fiatal felnőtt a kérelmet maga is előterjesztheti. 

(3)  Kezdeményezheti  az  ellátások  megállapítását  nevelési-oktatási  intézmény, 
családvédelemmel  foglalkozó intézmény,  illetve természetes  személy.  Ebben az esetben is 
szükséges, hogy a szülő, vagy más törvényes képviselő maga is kérje az ellátást, és becsatolja 
az e rendeletben előírtakat.

(4)  A  kérelemhez  a  szülő  (törvényes  képviselő)  a  gyermeket  gondozó  családban  közös 
háztartásban  élő  közeli  hozzátartozók  személyi  adatairól,  valamint  a  kérelem  benyújtását 
megelőző  hónap  jövedelmi  viszonyairól  a  149/1997./IX.10./  Korm.  rendelet  2.  számú 
mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani.

(5) Az egy főre jutó jövedelem számításánál figyelembe vehető személyek körét a Gyvt. 19. 
§. (4) bekezdése tartalmazza. 

(6) A kérelmezőnek nem kell  igazolást  mellékelni  a hivatalból  ismert,  illetve hivatal  által 
folyósított támogatásokról.

(7) Ha a kérelmező vagy családtagja a jövedelmét igazolással bizonyítani nem tudja, azok 
valódiságáról nyilatkoznia kell.

4. §.

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a képviselőtestület által átruházott 
hatáskörben a Polgármester bírálja el. 

(2) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni.

(3) A támogatás folyósításáról a megállapítást követő 3 napon belül a jegyző gondoskodik.

5. §.

(1)  A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  megállapítására  vonatkozó  eljárásra  a 
közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL. 
törvényben foglaltak az irányadók. 

(2) A kérelemnek teljes egészében helyt  adó elsőfokú döntés esetén,  ha nincs ellenérdekű 
ügyfél, a döntéshozatal egyszerűsített határozat formájában történik.

Záró rendelkezések

6. §.

(1)  Ez  a  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  Rendelkezéseit  a  folyamatban  lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.



(2)  E rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  a gyermekek védelmét  szolgáló pénzbeli  és 
természetbeni  ellátásokról  szóló  6/2001./IV.19./  Ktr.  rendelet,  valamint  az  ezt  módosító 
5/2002./III.14./  Ktr.  rendelet,  8/2003./VI.5./  Ktr.  rendelet,  16/2005./X.27./  Ktr.  rendelet, 
továbbá a helyi  önkormányzati  rendeletek Európai Uniós jogharmonizációjával kapcsolatos 
felülvizsgálatról szóló 7/2004./IV.27./ Ktr. rendelet  4. §-a, és a képviselőtestület  hatályban 
lévő helyi rendeleteinek közigazgatási közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  alapján  történt  felülvizsgálatáról  szóló 
15/2005./X.27./ Ktr. rendelet 2. §-a hatályát veszti.

Vígh Viktor Hunyák Zsuzsanna
polgármester  jegyző

Kihirdetve: 2006.03.21.
Hunyák Zsuzsanna

jegyző



1. sz. melléklet
K é r e l e m

Székkutas Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Székkutas

Alulírott…………………………………..leánykori név:………………………..
……………………..Székkutas…………………………………szám alatti lakos azzal a 

kérelemmel fordulok a T. Polgármesteri Hivatalhoz, hogy részemre 

…………………………………………………… megállapítani szíveskedjenek.

Indokaim a következők: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
Kérelmező adatai: 

Anyja neve: ……………………………………………………………………….

Születési helye, ideje:…………………………………………………………….. 

Munkáltatója: ……………………………………………………………………..

Adószáma:……………………………TAJ száma:……………………………… 

Vele közös háztartásban élők adatai:

N é v      Szül. hely, idő    Anyja neve:

………………………………   …………………….   …………………………..

………………………………   …………………….   …………………………..

……………………………….   ……………………   …………………………..

……………………………….   ……………………   …………………………..

……………………………….   ……………………   …………………………. 

Ezen kérelemmel, általam indított eljárásról értesítést:     kérek        nem kérek

……………………………………..

   kérelmező aláírása
Székkutas, …………………………



2. sz. melléklet

 Sorszám: 0000

Székkutas Község Polgármesteri Hivatal

ÉLELMISZER VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNY

Értéke: 

Jogosult neve:

Beváltható: 2006. december 31-ig
a Székkutasi ÁFÉSZ üzleteiben,

Dohányipari és Szeszipari termék
kivételével.

Az utalvány pénzre nem váltható 
csak jogosultja válthatja be.  

………………………..
aláírás
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