
TARD KÖZSÉG ÖNKORÁNYZATÁNAK 

8/2003 (VII.8 ) SZÁMÚ RENDELET 

 

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL 

 

 Tard község önkormányzatának képviselő-testülete a Gyermekek védelméről szóló 1997 évi 

XXXI törvény  ( a továbbiakban: Gyvt.) 18.§.(2) bekezdésében, a 19.§.(2) bekezdésében, a 

29.§.(1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 131.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

A rendelet célja, hogy a Gyvt-ben megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási 

formák alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert és az 

eljárást szabályozza. 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed  Tard község közigazgatási területén élő gyermekekre és fiatal 

felnőttekre ( a továbbiakban: gyermek), valamint szüleire, törvényes képviselőire ( a 

továbbiakban: szülő). 

 

3.§ 

 

Értelmező rendelkezések: a Gyvt. 5.§-ában jelölt meghatározások. 

 

A gyermekvédelem helyi rendszere 

 

4.§ 

 

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja. 

 

(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 

- tankönyvtámogatás, 

- iskoláztatási támogatás. 

 

(2) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátás: 

- gyermekjóléti szolgáltatás, 

- gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett napköziotthonos óvoda, 

általános iskolai napközi.   

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

 

5.§ 

 



(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítására a Gyvt.20.§-ában foglalt 

rendelkezések az irányadóak. 

 

(2) A jövedelem számításánál a Gyvt.19.§.(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

 

(3) A jogosultság feltételeit évente egy alkalommal – a megállapítást követő 11. hónapban 

felül kell vizsgálni. 

 

6.§ 

 

Hatályon kívül helyezve 2014.01.01-jén. 

 

7.§ 

 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is 

nyújtható. 

 

(2) Természetbeni ellátás – a megállapított támogatás erejéig – gyermekintézményi étkezési 

térítési díj átvállalása.  

 

(3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatást a (4) bekezdésben foglaltak kivételével  a 

gyermeket gondozó szülőhöz kell folyósítani. 

 

 (4) Ha a jogosult nagykorúvá válik, részére a rendszeres támogatást saját jogán   

       kell  folyósítani      

 

(5) döntésre jogosult a beérkezett kérelmek egyedi elbírálása során dönt arról,     

hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatást pénzbeli vagy természetbeni     

     ellátás formájában nyújtja. E döntését az egyedi határozatban indokolni köteles. 

 

 

 

 

Tankönyvtámogatás  

 

8.§ 

 

Az önkormányzat hivatalból – jövedelemre tekintet nélkül – az iskolakezdéssel járó szülői 

terhek enyhítésére, a tardi lakos gyermekek után támogatást nyújt. 

 
Iskoláztatási támogatás 

 

9.§ 

 

(1) A tanévkezdés terheinek enyhítésére az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül – évi 

egy alkalommal a szeptemberi iskolakezdéssel kapcsolatos költségek csökkentésére 

- az önkormányzattal ellátási szerződésben álló általános iskolában tanuló tardi lakos 

gyermek szülei részére  

- az önkormányzattal ellátási szerződésben nem álló általános iskolákban tanuló tardi 

lakos gyermekek szülei részére,  



- a nappali tagozatos középfokú oktatásban résztvevő tardi lakos gyermekek szülei  

részére támogatást biztosít. 

 

 (2) A támogatás mértéke : 

 
- önkormányzattal ellátási szerződésben álló általános iskolás tanuló után:              10.000.- Ft / fő 

- önkormányzattal ellátási szerződésben nem álló általános iskolás tanuló után:    7.000.- Ft / fő 

- gimnázium, szakközép- és szakképző iskolai tanuló után :                                       10.000.- Ft / fő 

 

(1) a támogatás iránti kérelmet a szülő a tárgyév október 31. napjáig nyújthatja be, 

melyhez a gyermeke  iskolalátogatási bizonyítványát is csatolni kell  

 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 
 

Gyermekjóléti szolgálat 

 

10.§ 

 

(1) A gyvt.39 -40.§-aiban rögzített gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a 

Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el. 

 

(2) A gyermekjóléti szolgálat együttműködik a település jegyzőjével, aki ellátja az 

(3)  I. fokú gyámügyi igazgatási feladatokat, a védőnővel, a településen működő 

háziorvosokkal, a nevelési-oktatási intézmények gyermek-és ifjúságvédelmi felelőseivel 

és más szervekkel. 

 

(4) A gyermekjóléti szolgálat működési rendjét az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza. 

 

 
Gyermekek napközbeni ellátása 

 

11.§ 

 

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását intézményei útján az alábbiak szerint  

biztosítja: 

 

a./ a 3-6 éves korú gyermekek esetében a napköziotthonos óvodában, 

b./ a 7-14 éves korú gyermekek esetében az általános iskolai napköziben. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybe vételéért térítési díjat kell fizetni. 

      A térítési díj  mértékét az önkormányzat képviselő-testülete az éves  

      költségvetésének elfogadása előtt külön rendeletben határozza meg. 

 

Eljárási szabályok 

 

12.§ 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 

kérelmet szóban vagy írásban lehet benyújtani az önkormányzat polgármesteri 



hivatalához. 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell  

- a 149/1997.(IX.10.) Korm rendelet 2. számú mellékletében  foglalt 

     nyilatkozatokat, 

-    oktatási intézmény igazolását a tanulói jogviszony fennállásáról, 

 

(3) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága 

környezettanulmány készítésével vizsgálható. 

 

(4) A vagyoni helyzetet akkor kell vizsgálni, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a 

környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei 

nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatokkal. 

 

(5) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónap 2-

5.napjáig kell kifizetni a Polgármesteri Hivatal házipénztárából. 

 

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az azt megállapító határozat átvételét követő 3 

munkanapon belül  vehető fel a Polgármesteri Hivatal házipénztárában. 

 

(7) Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában 

kerül megállapításra, a támogatást az adott intézménynek közvetlenül kell átutalni. 

 

13.§ 

 

Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítására, elutasítására, az ellátások 

összegének, formájának megváltoztatására, megszüntetésére, a jogosulatlanul felvett 

támogatás megtérítésére átruházott jogkörben a polgármester jogosult. 

 

 

 

 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

14.§ 

 

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., a 149/1997.(IX.10.) Korm 

rendelet, valamint a 133/1997.(VII.29.) Korm rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 

15.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2003 július  9-én lép hatályba. 

 

(2) A hatálybelépéssel egy időben a  nappali tagozatos alap, közép és felsőfokú oktatásban 

résztvevők beiskolázási támogatásáról szóló 8/2002. VIII.09 ) számú, számú rendelet 

hatályát veszti.  
 


