
 
 
 
 
 
 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

12/2007. (X.26.) KT. számú rendelete 
 

a gyermekek pénzbeni és természetbeni támogatásáról 
 
 
 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt) 18. 
§. /1/-/2/, a 20. §. /1/, a 21. §. /1/-/3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek 
pénzbeni és természetbeni támogatásáról a következő rendeletet alkotja: 
 
 

A törvény hatálya 
 

1. §. 
 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Sarkadkeresztúr község területén lakóhellyel rendelkező:
 a.) a /2/ és /3/ bekezdésben foglalt eltéréssel magyar állampolgárságú, valamint – ha 
 nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – letelepedési vagy bevándorlási 
 engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert 
 gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, 
 b.) a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
 rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
 igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
 
/2/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az /1/ bekezdésben foglaltakon 
 túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak 
 a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 
 rendelkezési szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. 
 
/3/ E rendelet szerint kell eljárni az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározott személyeken 
 kívül a Magyar Köztársaság 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. 
 
/4/ A Magyar Köztársaság területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek és 
 fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében e rendeletet akkor kell alkalmazni, ha 
 nemzetközi szerződés vagy más jogszabály szerint a személyes joguk az irányadó. 
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2. §. 
 

/1/ Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyvt. 18. §. – 21. §-
ban és az e rendeletben foglaltak szerint a jogosult gyermek részére rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást folyósít. 

 
 

3. §. 
 

/1/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülőknek vagy más 
törvényes képviselőnek az önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 

 
/2/ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az adott intézmény 

vezetőjénél kell benyújtani. 
 
/3/ A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat 

- óvoda, 
- iskolai napközi otthon 
útján biztosítja. 

 
/4/ A 2. §-ban meghatározott ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, 

gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve 
természetes személy, vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi 
szervezet kezdeményezheti. 

 
/5/ A kérelmet a 149/1997. (IX.10.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2.sz. 

mellékletében meghatározott formanyomtatványon, a megfelelő igazolásokkal együtt 
kell beadni, feltüntetve azt is, hogy az milyen formájú támogatásra irányul (a 
formanyomtatvány e rendelet 1.sz. mellékleteként csatolva!). 

 
 

4. §. 
 

/1/ A Gyvt-ben meghatározott feltételek hiányában vagy a Gyvt. rendelkezéseinek 
megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni. 

 
/2/ Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt az ellátást megállapítónak 

köteleznie kell a pénzbeni ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a 
pénzegyenérték megfizetésére a Gyvt. 133. §. /2/-/5/ bekezdés figyelembe vételével. 
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5. §. 

 
Az Önkormányzat feladata: 
 
/1/ a.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, 

b.) az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott keretek között a nappali 
oktatásban résztvevő gyermekek tankönyvtámogatásának megállapítása, 

 c.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeni vagy természetbeni biztosítása 
 d.) a 4. §. /1/ és /2/ bekezdésében meghatározott esetekben a visszafizetés elrendelése, 
 vagy annak méltányosságból való elengedése. 
 
/2/ A jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmánnyal 

vizsgálható, illetve a vagyoni helyzet vizsgálata akkor írható elő, ha az önkormányzat 
hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket 
gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban 
szereplő adatoknak. 

 
/3/ A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 

vagyonára. 
 
/4/ Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, gépi meghajtású termelő és 

munkaeszközt, vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a 
gyermeket gondozó családban 

 
 a.) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25-szörösét, vagy 
 b.) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 75-szörösét meghaladja, 
 
 és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező megélhetésének 

feltételeit. 
 

Nem tekinthető vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles 
más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra 
tekintettel fenntartott gépjármű. 

 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
6. §. 
 

/1/  A gyermeket a /2/ bekezdésben meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi 
 támogatásban lehet részesíteni (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket  

gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
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/2/ A rendkívüli támogatás összege gyermekenként 3.000.- Ft-tól 5.000.- Ft-ig terjedhet.  
 
 

Természetbeni ellátások 
 

7. §. 
 

/1/ Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv és 
tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének 
díjkedvezménye. 

 
/2/ Mind a rendszeres támogatás (pl. étkezési térítési díjkedvezmény, tandíj, stb.), mind a 

rendkívüli támogatás (tankönyvtámogatás, eseti gyógyszerköltség, tandíj, stb.) 
nyújtható természetbeni támogatásként. 

 
/3/ Amennyiben a rendszeres vagy rendkívüli támogatásban részesülő gyermek után 

étkezési térítési díj hátralék van, a pénzbeni támogatás helyett természetbeni 
támogatást kell alkalmazni. 

 
 

8. §. 
 

Az intézményi térítési díj mértékét külön rendeletben állapítja meg a képviselő-testület. 
 

 
9. §. 
 

/1/ Ez a rendelet 2007. november 1-jén napján lép hatályba. 
 
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezve a 36/2006. (XII.27.) 

KT. számú rendelet. 
 
 
Sarkadkeresztúr, 2007. október 17. 
 
 
 
 
   Nagy Mihály     Ilyés Sándor 
   polgármester         jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: Sarkadkeresztúr, 2007. október 26. 
       
  Ilyés Sándor 
      jegyző 
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