
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
6 / 2006. (V.30.) rendelete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  „A  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1), a 
29.  § (1) és a 157. §.  (5) bekezdésében foglalt  felhatalmazás  alapján az alábbi  rendeletet 
alkotja (a dőlt betűs szöveg a Gyvt. szövege):

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1.§
(1) A rendelet célja, hogy a törvényben foglalt önkormányzati ellátásokkal, intézkedésekkel 

segítséget  nyújtson  a  gyermekek  törvényben  deklarált  jogainak  érvényesítéséhez, 
gondoskodjon  a  gyermek  veszélyeztetettségének  megelőzéséről  és  megszüntetéséről, 
segítse  a  szülőket  a  gyermekükről  való  gondoskodásban,  valamint  a  hiányzó  szülői 
gondoskodást pótolja.

(2) E  rendelet  hatálya  kiterjed  a  törvény  124.§-ban  és  125.§  (1)  bekezdésében  foglalt 
általános  és  különös  illetékességi  szabályok  szerint  Mátraballa  község  közigazgatási 
területére. 

Ellátási formák

2.§
A  törvényben  meghatározott  egyes  ellátási  formák  közül  az  Önkormányzat  a  következő 
ellátásokat nyújtja:
1. Pénzbeni ellátások  :

a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
2. Természetbeni ellátások  :

a) általános iskolás, középiskolás tanulók, valamint felsőfokú tanintézet nappali 
tagozatának hallgatói tankönyv és tanszerellátásának támogatása; 

b) gyermekintézmények étkezési-térítési díjához való hozzájárulás
ba) óvodában
bb) általános iskolában

c) egyéb ellátások körében – élelmiszerutalvány biztosítása.
3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  :

Az  Önkormányzat  a  következő  gyermekjóléti  típusú  alapellátásokat  biztosítja  a 
településen állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek részére:

a) gyermekjóléti szolgáltatás;
b) gyermekek napközbeni ellátása: - óvodai ellátás            

- iskolai étkeztetés.



Hatásköri szabályok

3.§
A Képviselőtestület a törvényben előírt feladatainak biztosítására a hatásköri szabályokat az 
alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Képviselőtestület:

-  évente  két  alkalommal  rendeletben  szabályozhatja  a  helyi  önkormányzat  által 
fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátások, intézmények térítési díját;
- dönt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások ellátási szerződés alapján történő 

biztosításáról;
- gyakorolja  az  intézmények  fenntartójának  irányítói  jogkörét  az  önkormányzati 

intézmények vonatkozásában;
- évente értékeli a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat ellátását;

2. A Képviselőtestület  által  átruházott  hatáskörében a Szociális  és Egészségügyi  Bizottság 
dönt:

- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek ügyében.

II. FEJEZET
Az egyes ellátási formák szabályai

Pénzbeni ellátások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

4.§
(1) A  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  a  gyermeket  rendkívüli  gyermekvédelmi 

támogatásban  részesíti,  ha  a  gyermeket  gondozó  család  időszakosan  létfenntartási 
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került.

(2) Elsősorban  azokat  a  gyermekeket,  illetve  családokat  kell  alkalmanként  rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet 
gondoskodni,  illetve  az  alkalmanként  jelentkező  többletkiadások  -  különösen 
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)  a/  Rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatások  nyújtásánál  elsőbbséget  élveznek  azon 
gyermekek, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban;
b/  Aki  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  részesül,  csak  abban  az  esetben 
állapítható meg részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a veszélyeztetettség 
nem vezethető vissza a szülő, gondozó helytelen életvitelére.

  (4) a/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege
- egy évben maximálisan 10.000.- Ft;
- rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  részesülő  esetén  a  támogatáson  felül 

évente 5.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.
b/  A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  összegének  meghatározásánál  az  igény 
elbírálása  során  figyelembe  lehet  venni  a  család  részére  a  szociális  törvény  alapján 
folyósított ellátásokat.

(5)  A támogatás iránti kérelmeket a Mátraderecske – Mátraballa Körjegyzőség Mátraballai 
Hivatalához (3247 Mátraballa, Iskola utca 5.) szociális irodájához lehet benyújtani. A 



kérelemhez  mellékelni  kell  a  család  jövedelmének  6  havi  átlaga  alapján  kiszámított 
jövedelem  nyilatkozatot  a  149/1997.  (IX.10.)  Korm.  rendelet  2.  sz.  mellékletében 
foglaltak szerint a jövedelemigazolással együtt,  továbbá a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás igénylésére okot adó körülményekkel összefüggő igazolást.

(6)  A rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  pénzben  és  természetbeni  ellátás  formájában 
egyaránt nyújtható.

(7)  A  természetbeni  támogatás  lehet  tanszer,  tankönyv,  étkezési  térítési  díj  vagy  egyéb 
szolgáltatásért fizetendő díj átvállalása, ruhanemű, élelmiszer vásárlása.

Természetben nyújtott ellátások

5. §
(1) A természetben nyújtott ellátások esetében a kérelem mellékletére a 4. § (5) bekezdésében 

foglaltak megfelelően, értele szerint irányadók.
(2)  A  2.  §  2.  pontjában  felsorolt  természetbeni  ellátások  értékének  meghatározásánál  e 

rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni, ha azt – 
természetben – nem rendszeres gyermekvédelmi támogatásként nyújtják. 

(3) Az intézmények térítési, étkezési díjának, illetve a gyermekek napközbeni ellátását térítés 
ellenében igénybe vevők térítési díjának támogatásánál figyelmet kell fordítani a Gyvt. 
147. § /1/ bekezdésében foglaltak alapján ingyenesen nyújtandó ellátásokra, valamint a 
gyermekétkeztetéshez  a  Gyvt.  148.  §  (5)  bekezdésében  felsorolt  normatív 
kedvezményekre is.  
A normatív kedvezményeken felül – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – különösen 
akkor nyújtható további gyermekenkénti kedvezmény, ha a gyermeket gondozó családban 
az  egy  főre  eső  jövedelem  összege  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb 
összegét,  a  Gyvt.  19.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  közeli  hozzátartozókat  is 
figyelembe véve.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti Szolgálat

5.§
(1) Mátraballa Község Önkormányzata a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást 

Pétervására  várossal  kötött  ellátási  szerződés  alapján  kívánja ellátni.  A Gyermekjóléti 
Szolgálat  tevékenységére,  igénybevételére  a  Gyvt.  39-40.  §  -  okban  foglaltak  az 
irányadók.  Ellátja  mindazon  feladatokat,  amelyeket  a  törvény  illetve  a  törvényhez 
kapcsolódó  végrehajtási  rendeletek  a  hatáskörébe  utalnak.  A  Gyermekjóléti  Szolgálat 
köteles  együttműködni  a  Gyvt.  17.  §  (1)  bekezdésében  felsorolt  szervekkel,  jelzésük 
alapján  a  veszélyeztetettség  megelőzése,  megszüntetése  érdekében  a  további 
intézkedéseket  megtenni,  illetve  a  jegyző  hatáskörébe  tartozó  ügyekben  a  szükséges 
hatósági eljárást kezdeményezni.

(2) A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  igénybevétele  kérelemre,  javaslatra  vagy 
elrendelő határozat alapján történik, melyet az intézményvezetőkhöz kell benyújtani.

(3) Az intézményvezető dönt a kérelem teljesítéséről a hatályos jogszabályi előírások alapján.
(4) A  gyermekjóléti  szolgáltatást  nyújtó  szolgálat  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 

feladatainak  ellátásáról  évente  értékelést  készít,  melyet  minden  év  május  31.-ig  a 
Képviselőtestület elé köteles terjeszteni.



6. §
A gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátása a Napköziotthonos Óvodában 3-6 éves korig, az iskolás 
gyermekek ellátása iskolaotthonos iskolában történik.

Záró rendelkezések

7.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre 

is alkalmazni kell. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos, illetve a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.
(3) A  jelen  rendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Gyvt.  Rendelkezéseit  kell 

alkalmazni.
(4) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 4/1998. (III.25.) rendelet, valamint az azt módosító 10/1998. 
(XII.9.),  2/2001.  (II.20.),  11/2004.  (IV.27.),  6/2005.  (IX.15.)  és  a  9/2005.  (X.27.) 
rendeletek.

(5) E rendelet  a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, és azok tagállamai közötti  
társulás  létesítéséről  szóló,  Brüsszelben,  1991.  december  16.-án  aláírt  Európai  
Megállapodás tárgykörében,  a Megállapodást  kihirdető  1994. évi  I.  törvény  3.  §-ával  
összhangban,  -  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  Törvény  irányadó  
rendelkezéseivel  együtt  –  a fiatalok  munkahelyi  védelméről  szóló,  a  Tanács  94/33/EK  
irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. [Gyvt. 189. §]

Mátraballa, 2006. május 23.

Forgó János sk. Dr. Csóti Dorottya sk.
                   polgármester körjegyző

A kivonat hiteles.
Mátraderecske, 2011. június 28. Dr. Jakab Dorottya

                      körjegyző
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