
             Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 
          12/2004./IV.7./ Önk.kt.sz. rendelete 
                         a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról. 
 
 
Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestülete a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI.törvény 157.§./5/ 
bekezdésében, valamint a többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. /1/ 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 
 
 
          A rendelet célja 
           1.§. 
 
E rendelet célja, hogy meghatározza Ócsárd Község Önkormányzati 
Képviselıtestülete által biztosított – a gyermekek védelmérıl, és a gyámügyi 
igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. örvényben /a továbbiakban: 
Gyvt./ is szabályozott, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának forrásait, 
feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét. 
 
        A rendelet hatálya 
          2.§. 
 
/1/ E rendelet hatálya kiterjed a /2/ és /3/ bekezdésben foglalt eltéréssel a Ócsárd 
község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi 
szerzıdés másként nem rendelkezi – az állandó tartózkodásra jogosító személyi 
igazolvánnyal rendelkezı bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által 
menekültként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire. 
 
/2/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az /1/ bekezdésben 
foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok 
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. 
törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekeire. 
 
/3/ Ócsárd község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek 
védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági 
intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral 
járna. 
     I. 
    Pénzbeli ellátások 
     Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 
A rendelet 3.§. és 4.§.-a hatályon kívül helyezve a 2/2006./I.31./sz.rendelettel 2006. január 1. napjától 
 
 
Eljárási szabályok a rendszere gyermekvédelmi támogatás megállapításához és 



     folyósításához 

     5.§. 

 

/1/ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem 
benyújtására, az igazolás és a  nyilatkozat tartalmára, valamint a jövedelemszámításnál 
irányadó idıszakra a Gyvt. szabályait kell változatlanul alkalmazni. 

/2/ Ha a rendszeres kedvezményt jogerısen megállapították az a kérelem benyújtásától 
esedékes azzal, hogy a kérelmet 

a./ a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be a támogatás teljes összegét, 

b./ a tárgyhónap tizenötödikét követıen nyújtották be, a támogatás 50 %-át kell 
kifizetni. 

     6.§. 

Hatályon kívül helyezve 2006. január 1 napjával a 2/2006./I.31./sz.rendelettel. 

     7.§. 

Hatályon kívül helyezve 2006. január 1 napjával a 2/2006./I.31./sz.rendelettel. 

 

     8.§. 

Hatályon kívül helyezve 2006. január 1 napjával a 2/2006./I.31./sz.rendelettel. 

 

       Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

     9.§. 

 

/1/ Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestülete a gyermeket rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha: 
 
a./ a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
b./ létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került /pl. betegség, elemi kár, 
stb./ 
/2/ Rendkívüli támogatást elsısorban azoknak a gyermekeknek kell megállapítani: 
 
a./ akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve 
b./ alkalmanként jelentkezı többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben 
lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez 
kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, 
illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség, vagy 
iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak. 

 
    10.§. 

 



/1/ A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri összege nem lehet kevesebb 3.000.-
Ft-nál. 
 
/2/ A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri legmagasabb összege az 5.000.-Ft-ot 
nem haladhatja meg. 
 
/3/ Rendkívüli támogatás egy naptári éven belül általában legfeljebb évi 6 alkalommal 
adható, amelynek éves összege nem haladhatja meg a 30.000.-Ft-ot, több gyermek 
esetén az 50.000.-Ft-ot. 
 
     11.§. 
 
/1/ A rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtását követıen a családnál 
környezettanulmányt kell készíteni. 
 
/2/ A rendkívüli támogatás megállapításáról, összegérıl és formájáról határozatban 
kell rendelkezni. 
       II. 
        Természetbeni ellátások 
     12.§. 
 
/1/ A rendkívüli támogatás megállapítható készpénzben, és természetbeni ellátás 
formájában is nyújtható. 
 
/2/ Természetbeni ellátás formájában nyújtható a rendkívüli támogatás, vagy annak 
egy része, az általános iskolás korú: 
a./ védelembe vett gyermekek számára, különösen gyermekintézményi díj 
megfizetésére, 
b./ egyéb ellátás kifizetésének átvállalására. 
c./ tankönyv és tanszerellátásának támogatására 
d./ egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díj 
 
/3/ Természetben lehet megállapítani a rendkívüli támogatást, vagy annak egy részét, a 
középiskola vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére: 
a./ tandíj, 
b./ egyéb ellátás kifizetésének átvállalására. 
c./ tankönyv és tanszerellátásának támogatására 
Módosítva a 2/2006./I.31./ sz.rendelettel 
 
 
 
     13.§. 
 
/1/ A rendkívüli támogatás készpénzben és természetbeni ellátás /vásárlási utalvány, az 
igénylı költségeinek közvetlen átvállalása, stb./ formájában is nyújtható. 
 



/2/ Természetbeni ellátás formájában nyújtható az ellátás a védelembe vett gyerekek 
számára különösen akkor, ha : 
 
a./ az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a gondozó a pénzbeli 
rendkívüli támogatás nem a gyermekre fordítja, 
b./ a gyerekek tankönyv és tanszerellátásának támogatására és 
c./ egyéb ellátás kifizetésének átvállalására kérték a támogatást. 
 
     14.§. 
 
/1/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmet a 
körjegyzıséghez kell benyújtani. 
 
/2/ A támogatások megállapítása iránti kérelmekhez csatolni kell: 
a./ Hatályon kívül helyezve  a 2/2006./I.31./ sz.rendelettel                                                                   
b./ a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez a Gyer 65.§./1/ 
bekezdésében foglalt nyilatkozatot és igazolásokat. 
 
/3/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez a Gyer. 65.§./1/ 
bekezdésében foglalt nyilatkozatot és igazolásokat. 
Módosítva a 2/2006./I.31./sz.rendelettel 
     15.§. 
 
/1/ E rendelet 2004. május 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést 
követıen benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. A hatálybalépést megelızıen 
megállapított és folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatásokra elsı ízben az 
éves felülvizsgálatkor kell a rendelkezéseket alkalmazni. 
 
/2/ E rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
/3/ E rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a 2004.évi CXL.törvény  
rendelkezéseit kell alkalmazni a Gyvt., és a Gyer-ben foglalt eltérésekkel. 
x Hatályos 2005. november 1. napjától. 

Ócsárd, 2004. április 7 
 

Szilágyi Imre sk.   dr.Gellértné dr.Kugler Anna sk. 
             polgármester        körjegyzı 
 




