
GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályairól 
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében biztosított rendeletalkotási jogkörében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.)18. § (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésében, a 21. § (1) 
bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
továbbá a  94. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
 E rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) rendelkezéseinek megfelelően megállapítsa 
Gelse  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) 
által biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit, feltételeit, azok igénybevételének 
és érvényesítésének módját, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formáit. 

 
2. § 

 
A rendelet hatályát a Gyvt. 4. § (1)-(3) bekezdései állapítják meg. 
 

Értelmező rendelkezések 
3. § 

 
E rendelet alkalmazása során a Gyvt. értelmező rendelkezései az irányadók. 
 

Eljárási szabályok 
4. § 

 
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 
kérelmet szóban vagy írásban a Hivatalnál terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes 
képviselő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási 
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve a 
gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. 
(3) Az e rendeletben szabályozott gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatban hatásköre a 
képviselő-testületnek van. 
 

5. § 
 

 (1) Az e rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására 
irányuló kérelmet az erre rendszeresített – e rendelet 1. számú melléklete szerint – 
formanyomtatványon Gelse – Gelsesziget – Kilimán Községek Körjegyzősége  Hivatalánál 
(8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20. a  továbbiakban: hivatal) kell előterjeszteni. 
(2) A kérelemhez csatolandó iratok megnevezését a 1. számú melléklet szerinti kérelem 
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tartalmazza. 
(3) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplő adatok 
valódiságát - amennyiben a hatáskör gyakorlója szükségesnek ítéli - környezettanulmány 
készítésével lehet vizsgálni. 
 
2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell 
készíteni. 

 
Ellátási formák 

6. § 
 
A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 
gondoskodást  nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: 
a) pénzbeli és természetbeli ellátások: 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás: 
- gyermekjóléti szolgálat. 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
7. § 

 
(1) A Képviselő-testület a Gyvt.-ben és e rendeletében meghatározott feltételek szerint – a 
jogosult gyermek számára – rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg. 
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban annak a gyermeknek, illetve 
családnak állapítható meg, a Gyvt. 21. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl,  akinek 
családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került.  
Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet különösen:  
a) valamely családtag tartós betegsége, hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés, 
betegség miatti gyógyszerköltségek megfizetése a megélhetést veszélyezteti, ellátatlan 
munkanélkülisége miatt bekövetkezett jelentős mértékű jövedelemcsökkenés, elemi kár, 
baleset vagy bűncselekmény 
b) ahol az egyik, vagy mindkét szülő elhalálozott és a gyermek ellátatlan marad, 
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is 
megállapítható a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató gyermek 
esetében a 23., felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló gyermek esetében a 25. életévének 
betöltéséig. Ezekben az esetekben a támogatás megállapítása iránti kérelmet a nagykorúvá 
vált gyermek is előterjesztheti. 
 

Természetben nyújtott ellátások 
8. § 

 
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is 
nyújtható. 
(2) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és 
tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, 
tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének 
átvállalása. 
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a 
döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz. 
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(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni 
ellátás formájában, ha 
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul; 
b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul 
c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a pénzbeli 
támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. 
(5) A támogatás elbírálására jogosult szerv a segélyezett törvényes képviselőjét, illetve a pénz 
felvételére jogosult személyt,  a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolásra 
kötelezheti. Az elszámolás alapja számla, nyugta. 
 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 
9. § 

 
A Képviselő-testület a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokat biztosítja: 
a.) gyermekjóléti szolgáltatás 
- gyermekjóléti szolgálat 
b.) gyermekek napközbeni ellátása 
- óvoda 
- iskolai napközi. 
c.) gyermekek átmeneti gondozása 
- helyettes szülő 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
10. § 

 
(1) A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait  a Zalakaros Kistérségi 
Többcélú Társulása útján biztosítja. 
(2) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, 
együttműködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel, a házi, gyermekorvosi 
és védőnői szolgálattal. 
(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §.-ai határozzák meg. 
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes 
képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a 
gyámhivatal vagy bármely állampolgár - gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján 
végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál 
lehet. 
(5) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
11.§ 

 
(1) A gyermekek napközbeni ellátása a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
hatálya alá tartozó 
a.) óvodában és 
b.) iskolai napköziben biztosított. 
(2) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátása feladatait társulási megállapodás 
alapján Zalakaros Kistárség Többcélú Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) útján 
biztosítja.  
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Térítési díj 

12. § 
 

(1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások 
közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 
(2) Az étkeztetést az önkormányzat étkezési szolgáltatás vásárlásával biztosítja. 
(3) Az étkeztetést igénybevevők által fizetendő térítési díj meghatározása évente, külön 
önkormányzati rendeletben történik 

 
 

Záró és átmeneti rendelkezések 
13.§ 

 
(1) E rendelet 2012. augusztus  1-jén lép hatályba. 
(2) E rendeletet a hatálybalépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni. . 
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt, a Gyvt. és végrehajtási 
rendeleteikben foglaltakat kell alkalmazni. 
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti  Gelse Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
8/2003. (IX.13.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 13/2005.(X.21.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
 

Szegedi Ferenc                                             László Piroska  
                              Polgármester                                                      jegyző 
 
 
Záradék: 
A  rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 24-én  
 
 
                                                                                                        László Piroska                                                                          
                                                                                                              jegyző 
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Gelse Község Önkormányzat 14/2012. (VII.24.) önkormányzati rendeletének 
1. számú melléklete 

 
 
 

K É R E L E M 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt 

 
 

A kérelmező neve:____________________________________________________________ 
TAJ száma: _________________________________________________________________ 
Születési név: _______________________________________________________________ 
Születési helye: _____________________________ ideje:____________________________ 
Anyja neve: _________________________________________________________________ 
Lakóhely:___________________________________________________________________ 
Tartózkodási vagy levelezési cím: _______________________________________________ 
Számlaszám, pénzintézet megnevezése: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
A gyermek/ek/ adatai, akire vonatkozóan a kérelmező a támogatás megállapítását kéri: 
Név; Születési hely, idő; a gyermek oktatási intézményének megjelölése; Osztály 
megjelölése 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 
 
A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb gyermekek adatai: 
Név; Rokoni kapcsolat Születési hely, idő (Gyermek esetében okt. intézmény - osztály, 
csoport - megnevezése ) 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________________ 
 
A kérelem indoklása: 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (gyermeke/i/m személyes adatait) a 
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jogosultság megállapítása céljából kezeljék. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
 
G e l s e , 2012……………. 
  
                                                                                         ____________________________ 
                                                                                                       kérelmező aláírása 
 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
�  a gyermek tartós orvosi, kórházi kezelésére vonatkozó orvosi, kórházi igazolást különélő 
szülők esetében a gyermek elhelyezésére vonatkozó bírósági, gyámhatósági igazolásokat 
(jegyzőkönyv, végzés, határozat) 
�  Amennyiben a szülők között nem született megállapodás arra vonatkozóan, hogy a szülői 
felügyeletet a gyermek/ek/ vonatkozásában ki gyakorolja, a szülői felügyeletet a 
ténylegesen gyakorló szülő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatával is 
igazolhatja. 


