
Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-
testületének

5/2003. (VIII.15.) számú önkormányzati rendelete
 a helyi gyermekjóléti ellátásokról

(3)Pilisszántó  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI 
törvény  (a  továbbiakban:  Gyvt.)  18.  §  (1)-(2)  bekezdéseiben,  a  29.  §  (1)-(2) 
bekezdéseiben,  131.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az 
Önkormányzat  által  a  gyermekek  részére  nyújtható  pénzbeli  és  természetbeni 
ellátásokról, illetve az Önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja.”

I. fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén – a Gyvt.-ben, a személyes 
gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások  és  gyermekvédelmi  szakellátások  térítési 
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm. 
rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997.(IX.10.)  Korm.  rendeletben  foglaltakkal  összhangban  –  megállapítsa  azokat  az 
alapvető  szabályokat,  amelyek  szerint  az  Önkormányzat  segítséget  nyújt  a  gyermekek 
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek 
veszélyeztetettségének  megelőzéséről  és  megszüntetéséről,  a  hiányzó  szülői  gondoskodás 
pótlásáról,  valamint  a  gyermekvédelmi  gondoskodásból  kikerült  fiatal  felnőttek  társadalmi 
beilleszkedéséről. 

A rendelet hatálya

2. §

(1)(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) a község közigazgatási  területén tartózkodó magyar állampolgárságú, a letelepedett, 

bevándorolt,  befogadott  jogállású, valamint a magyar  hatóságok által  menekültként, 
hontalanként elismert gyerekekre és fiatal felnőttekre, valamint szüleikre.

b) b)  a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek  beutazásáról  és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad 



mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyre,  amennyiben  az  ellátás 
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 
a  három  hónapot  meghaladó  tartózkodási  jogát  a  Magyar  Köztársaság  területén 
gyakorolja,  és a polgárok személyi  adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 
törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(2)      A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
     bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 
    országok állampolgárainak jogszerűen a községben tartózkodó gyermekeire is. 

(3)   A  rendelet  hatálya  nem  terjed  ki  az  óvodai  nevelés,  az  iskolai  nevelés-oktatás,  a 
kollégiumi nevelés keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az oktatásról szóló –többször 
módosított-1993.  évi  LXXIX.  törvény  114.§-a  alapján  ingyenesen  igénybe  vehető 
szolgáltatások, illetőleg a 115.§ - alapján a térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe 
vehető szolgáltatások körébe tartozik. 

 (4)(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül  a 
község  területén  tartózkodó  nem  magyar  állampolgárságú  gyerekek  esetében  is,  ha  az 
ideiglenes  hatályú  elhelyezés  vagy  más  ideiglenes  intézkedés  elmulasztása  a   gyermek 
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

A gyermekek védelmének rendszere

3. §

(1) A  gyermekek  védelme  a  gyermek  családban  történő  nevelkedésének  elősegítésére, 
veszélyeztetettségének  megelőzésére  és  megszüntetésére,  valamint  a  szülői  vagy  más 
hozzátartozói  gondoskodásból  kikerülő  gyermek  helyettesítő  védelmének  biztosítására 
irányuló tevékenység.

(2) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, 
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol 
igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

(3) A  gyermekek  védelmét  a  Képviselő-testület  a  következő  pénzbeli,  természetbeni  és 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a)(3)Pénzbeli és természetbeni ellátások

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

b)Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- gyermekek napközbeni ellátása.

Eljárási rendelkezések

4. §
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(1) Az  e  rendeletben  szabályozott  pénzbeli  és  természetbeni  gyermekvédelmi  ellátások 
megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri 
Hivatalnál (a továbbiakban: hivatal) terjesztheti elő.

(2) Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  pénzbeli  ellátások  megállapítását  nevelési-oktatási 
intézmény,  gyámhatóság,  továbbá  más  családvédelemmel  foglalkozó  intézmény 
(természetes  személy),  illetve  a  gyermekek  érdekeinek  védelmét  ellátó  társadalmi 
szervezet is kezdeményezheti.

(3)(3)A  Képviselő-testület  az  e  rendelet  7.  §-ban  szabályozott  -  rendszeres  és  rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás tekintetében a hatáskört a polgármesterre ruházza.

(4)(3) A  polgármester  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  megállapításáról,  és  annak 
összegéről, ha szükségesnek tartja kikéri a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság javaslatát.

(5)A  polgármester  kivételes  méltányosságból  az  önkormányzat  rendeletében  foglaltaktól 
eltérhet, ha a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság is javasolja.

5. §

(1)(3) A rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásra  való jogosultság elbírálásához,  valamint  a 
rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  elbírálásához  a  gyámhatóságokról,  valamint  a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormány rendelet 3. számú 
mellékletében foglalt jövedelem nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, illetve fiatal felnőtt 
kérelme esetén a közép - vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében 
-, ha nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor állapítják meg a támogatást- be kell csatolni 
az oktatási intézmény igazolását is a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról is.

                                                                 
(2) Az egy főre jutó havi jövedelemszámításnál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 
tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa által, bírósági 
határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével.

(3)A  jövedelemszámításnál  irányadó  időszak  -  ha  törvény  másképp  nem  rendelkezik-  a 
havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap 
átlag (nettó), egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg.
Ettől  eltérni  akkor  lehet,  ha  jövedelmi  viszonyokban  igazolható  ok  miatt  tartós  romlás 
vélelmezhető.

 
(4)(1) A  (2)  bekezdésben  meghatározott  összeg  számításánál  -  a  kérelem  benyújtásának 
időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: 

a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát;
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket;
c) a 23 évesnél fiatalabb,  önálló keresettel  nem rendelkező a nappali  oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató gyermeket;
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket;
e)  korhatárra  való  tekintet  nélkül  a  tartósan  beteg,  illetőleg  a  testi,  érzékszervi,  értelmi, 
beszéd-  vagy  más  fogyatékos  (a  továbbiakban:  tartósan  beteg,  illetőleg  fogyatékos) 
gyermeket;
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f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló, módosított 
1952. évi IV. törvény alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.”

(5)  A  (4)  bekezdés  alkalmazásánál  figyelembe  kell  venni  a  támogatást  kérő  szülővel 
(törvényes képviselővel) közös háztartásban élő valamennyi

a) vérszerinti és örökbefogadott gyermeket,
b) nevelt és családba fogadott gyermeket.

(6) A támogatást  kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a 
gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, 
kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti 
gondozásban részesül. 

(7) A Gyvt. 19. §-ban, illetve e rendelet 6. § szabályozott rendszeres támogatási ügyekben 
környezettanulmányt  csak  akkor  kell  készíteni,  ha  kétség  merül  fel  a  kérelmezők  által 
becsatolt nyilatkozat, illetve igazolások valóságtartalma tekintetében.

(8)  Amennyiben  az  Önkormányzat  hivatalos  tudomása  vagy  a  környezettanulmány 
megállapításai  alapján  a  gyermeket  gondozó  család  életkörülményei  nem felelnek  meg  a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak, a vagyoni helyzet vizsgálatát kell elvégezni. 

(9)(3) A vagyoni helyzet vizsgálata a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletét 
képező „Vagyonnyilatkozat” felhasználásával történik, a vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a 
kérelem benyújtása időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként figyelembe 
vett személyek vagyonára is.”

(10)(3) 

(11) Az előző kérelem benyújtásától számított három hónapon belül –amennyiben az egy főre 
jutó jövedelem összege nem változott- szociális ellátás megállapítása iránt beadott újabb 
kérelem esetén az új jövedelemigazolások csatolása nem szükséges. Ezen rendelkezés a 
rendszeres  ellátásra  való  jogosultság  felülvizsgálatára  illetve  ellenőrzésére  nem 
vonatkozik.

II. fejezet
A pénzbeli és természetbeni ellátások

6. § (2), 

(Gyvt. 19 – 20/A. § )

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény

(1)(3) A  települési  önkormányzat  jegyzője  a  Gyvt.-ben  meghatározott  feltételek  szerint 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg.

 

7. §
(Gyvt. 21. §)
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(1) A polgármester – átruházott hatáskörben – amennyiben szükségesnek tartja a Szociális és 
Gyermekvédelmi Bizottság javaslata alapján -– a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban  részesíti,  ha  a  gyermeket  gondozó  család  időszakosan  létfenntartási 
gondokkal  küzd,  vagy  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került. 
Elsősorban  azokat  a  gyermekeket,  illetve  családokat  kell  alkalmanként  rendkívüli 
támogatásban  részesíteni,  akiknek  az  ellátásáról  más  módon  nem  lehet  gondoskodni, 
illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. 

(2) Rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  nyújtható  pénzben  és  természetben  egyaránt, 
egyszeri  alkalomra,  időszakosan,  illetve  rendkívüli  élethelyzet  fennállásáig  annak  a 
családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg: 
a) gyermekét egyedül nevelő, valamint a tartósan beteg gyermek esetében a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum kétszeresét,
b) családban  nevelkedő  gyermekek  esetén  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum 

másfélszeresét.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy 
- a kérelem pénzbeni vagy természetbeni támogatási formára vonatkozik-e,
- milyen konkrét élethelyzet következtében vált szükségessé a kérelem benyújtása,
- a segély összegét mire kívánja felhasználni. 

(4) A  támogatást  megállapító  határozatban  előírható-  a  támogatásra  jogosító  konkrét 
élethelyzet  jellegéből  következően-  a  jogosult  utólagos  elszámolási  kötelezettsége, 
bizonylatok bemutatására kötelezése.

(5) A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  összege  nem  lehet  kevesebb  alkalmanként 
3.000,-Ft-nál, és nem lehet több a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresénél. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy évben legfeljebb négyszer igényelhető. 

(6) A  támogatás  összegéről  és  formájáról  határozatban  kell  rendelkezni.  A  határozatot 
indokolt  esetben  azonnal  végrehajthatóvá  kell  nyilvánítani,  összeg  kifizetése  a 
házipénztárból történik, ha a határozat úgy rendelkezik.

(7) A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  megállapítása  iránti  kérelem 
formanyomtatványát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

III. fejezet
Természetben nyújtott ellátások

8. §
(Gyvt. 28. §)

(1)(3)A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeni és természetbeni ellátás formájában is 
nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára.

(2)(3)

 
(3)(3)  Akkor  lehet  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatást  természetbeni  ellátás  formájában 
megállapítani, ha 
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- a  kérelem  a  gyermek  tanszerellátásának  támogatására,  illetve  térítési  díj 
támogatására irányul,

- A kérelem benyújtását megelőzően nevelési –oktatási intézménynél térítési díj, 
illetve  egyéb  a  taníttatással,  neveléssel  kapcsolatban  felmerült  költségek 
tekintetében hátraléka keletkezett,

- Az  ügy  összes  körülményeire  tekintettel  feltételezhető,  hogy  a  gondozó  a 
pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítja.

IV. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Általános szabályok

9. §

(1)(3) A személyes gondoskodás igénybevétele – a Gyvt. 31. §-ának (1) bekezdése alapján - 
önkéntes, az ellátás az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik, kivéve, ha a 
gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, akkor a Gyvt. alapján 
a jegyző az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli.

 
(2) A  kérelmező  e  rendelet  12.  §-ában  meghatásozott  ellátás  igénybevételére  irányuló 
kérelmét az intézményvezetőnél, nyújtja be.

(3)  A  12.  §-ban  meghatározott  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátás  igénybevételéről  a 
tényállás tisztázása mellett az intézmény vezetője határoz. 

(4) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni 
kell. 

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket 
és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell: 

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről,
- az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
- az intézmény házirendjéről, 
- a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.

(6) Az ellátásra jogosult köteles: 
- (5) bekezdésben foglalt tájékoztatást tudomásul vételéről nyilatkozni,
- az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
- a  jogosultsági  feltételekben,  illetve  nyilvántartott  adataiban  bekövetkezett 

változásokról nyilatkozni.

Gyermekjóléti alapellátások

10. §
(Gyvt. 38-39. §)

(1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, 
a  veszélyeztetettség  kialakulásának  illetve  a  gyermek  családjából  való  kiemelésének 

6



megelőzése,  valamint  a  kialakult  veszélyeztetettség  megszüntetése.  Az  alapellátásnak 
hozzá  kell  járulnia  a  gyermek  testi,  értelmi  érzelmi  és  erkölcsi  fejlődéséhez, 
életkörülményei javításához.

(2) Az Önkormányzat az alábbi alapellátásokat biztosítja: 

a) Gyermekjóléti szolgálat, 
b) Gyermekek napközbeni ellátása keretében:

- óvoda,
- iskolai napközis foglalkozás

(3) A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat 
az Önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja:

a) Az  önkormányzat  által  fenntartott  óvoda,  és  általános  iskolai  napközi 
közreműködésével.

  b)(3) Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár székhelye: 2085 Pilisvörösvár, 
Rákóczi  út  5.  Telephelyei:  2084  Pilisszentiván,  Szabadság  út  85.  2095  Pilisszántó, 
Kossuth L. út 92. 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. út 61. 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi 
út 3.

(4)(3) A  gyermekjóléti  szolgáltatást  az  önkormányzat  a  társulási  megállapodás  alapján  a 
családgondozóval biztosítja. 

(5)(3)   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.

(6)(3) ) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. 

Gyermekjóléti szolgálat

11. §
(Gyvt. 40. §)

(1) (3)       A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a 
             Gyvt.-ben meghatározottak alapján együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó 
             más intézményekkel, szervezetekkel és személyekkel.

(2) A szolgálat feladatai különösen: 
- a  településen  élő  gyermekek  veszélyeztetettségének  és  szociális  helyzetének 

folyamatos figyelemmel kisérése, 
- a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az 

ezekhez való hozzájutás segítése,
- a védelembe vett gyermekek gondozási- nevelési tervének elkészítése, 
- helyettes szülői hálózat szervezése,
- nevelési- oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése, 
- az  önkormányzat  gyermekvédelmi  rendelete  hatályosulásának  folyamatos 

figyelemmel kisérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése, 
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- felkérésre  környezettanulmányt  készít,  az  örökbe  fogadni  szándékozók 
körülményeit vizsgálja. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés térítés mentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

12.§
(Gyvt. 41. §)

(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek 
életkorának  megfelelő  nappali  felügyeletét,  gondozását,  nevelését,  foglalkoztatását  és 
étkeztetését  szervezi  meg  azok  számára,  akiknek  napközbeni  ellátásáról  szüleik, 
gondozóik  munkavégzésük,  egészségi  állapotuk,  vagy  egyéb  ok  miatt  nem  tudnak 
gondoskodni. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását  elsősorban azoknak a gyermekeknek a számára kell 
biztosítani: 

- akinek  testi,  szellemi  fejlődése  érdekében  állandó  napközbeni  ellátásra  van 
szüksége, 

- akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel,
- akivel  együtt  a  családban három,  vagy több gyermeket  nevelnek,  kivéve  azt, 

akire  nézve  eltartója  gyermekgondozási  segélyben,  gyermekgondozási  díjban, 
ápolási díjban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül,

- akinek  a  szülője,  gondozója  szociális  helyzete  miatt  az  ellátásról  nem  tud 
gondoskodni.

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi. 
 
(4) A napközbeni ellátás – a gyermekétkeztetés kivételével – ingyenes.

(5) A gyermekek napközbeni ellátásának formája lehet: egész napos vagy félnapos.

(6) A napközire való kötelezésről az intézményvezető saját hatáskörében dönt, amennyiben a 
gyermek  egészségi,  értelmi  fejlődése  megkívánja  a  napközi  ellátás  igénybevételét. 
Intézkedéséről az intézményvezető köteles a gyermekjóléti szolgálatot értesíteni.

(7)(3) Pilisszántón  a  helyettes  szülői  szolgáltatás  a  Fehér  Kereszt  Baráti  Kör  Kiemelten 
Közhasznú Egyesülettel kötött ellátási szerződés útján biztosított. 

(8)(3)  Pilisszántón  a  családi  napközi  szolgáltatás  a  Fehér  Kereszt  Baráti  Kör  Kiemelten 
Közhasznú Egyesülettel kötött ellátási szerződés útján biztosított.

 V. fejezet
Térítési díjak

13. §
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(1) A  gyermekek  napközbeni  ellátását  biztosító  intézményben  az  alapellátások  keretébe 
tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

(2) A díjat a Képviselő-testület évente határozza meg. A lakosságot a jegyző szokásos módon 
tájékoztatja.

(3)(3)  Ingyenes  ellátást  kell  biztosítani,  ha  a  térítési  díjfizetésre  kötelezett  jövedelemmel 
egyáltalán nem rendelkezik.

Normatív kedvezmények

14. §
 Gyvt. 148.)

(1)(3)  A gyermekétkeztetés esetén a Gyvt.  148 § (5) bekezdésében meghatározott normatív 
kedvezményt kell biztosítani.
a) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 
b)  A normatív  kedvezményt  a  tanuló után a  nappali  rendszerű oktatásban való részvétele 
befejezéséig kell biztosítani.

(2)(3)

(3)  A  polgármester  egyéni  rászorultság  alapján  további  kedvezményt  nyújthat  a  gyermek 
számára, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi  
nyugdíj mindenkori legkisebb mértékének másfélszeresét, gyermekét egyedül nevelő, valamint  
a  tartósan  beteg  gyermek  esetén  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum  kétszeresét,  és  
oktatási- nevelési intézményben a szervezett étkezést igénybe veszi. 

15. §

(1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől 
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.

(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy annak a normatív 
kedvezményeken, illetve egyéni kedvezményeken túli további csökkentését (elengedését) 
kéri,  az  értesítés  kézhezvételétől  számított  15  napon  belül  a  Képviselőtestülethez 
fordulhat. Ebben az esetben a Képviselő- testület a kérelem tárgyában határozattal dönt.

(3)  A  személyi  térítési  díjat  gyermekétkeztetés  esetén  egy  havi  időtartamra  előre  kell 
megfizetni. 
 

VI. fejezet
Záró és vegyes rendelkezések 

16. §

(1) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. törvényben,
továbbá  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások  és 
gyermekvédelmi  szakellátások  térítési  díjáról  és  az  igénylésükkor  felhasználható 
bizonyítékokról  szóló  133/1997.(VII.29.)  Korm.  rendelet  és  a  Gyvt.  végrehajtására 
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kiadott  149/1997.  (IX.10.)  Korm.  rendeletben  foglaltak  szerint  kell  értelemszerűen 
eljárni. 

 (2)(3)   E  rendelet  a  kihirdetést  követő  nap  lép  hatályba,  egyidejűleg  hatályát  veszti  a 
Pilisszántó  Község  Önkormányzatának  6/1998.(VI.29.)  számú  gyermekjóléti  és  szociális 
ellátásokról szóló rendelete.

(3)(3) .

(4) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

Pilisszántó, 2003. augusztus 14.

                              Szőnyi József  s.k.,                                          dr. Bak Imre s.k.,
                               polgármester                                                    jegyző

Záradék: Jelen önkormányzati rendelet 2003. augusztus 15. napján kifüggesztésre és 
kihirdetésre került a község hirdetőtábláján.

Pilisszántó, 2003. augusztus 15.

                                                                                                                  dr. Bak Imre s.k.,
jegyző

(1) Módosítotva a 3/2004. (II.24.) sz. önk. rendelet., Hatályos: 2004. február 24.
(2) Módosította: a 7/2006. (V.16.) sz. önk. rendelet. Hatályon kívül helyezve: 2006. 

május 16.
(3) Módosítva: a16/2008.(XI.26.) sz. önk. rendelettel. Hatályos 2008. november 26.

1.sz. melléklet: (3) Hatályát veszti.

2. sz. melléklet:

K É R E L E M 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához

Kérelmező neve (leánykori név is): …………………………………………………………….
Kérelmező lakcíme:……………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje:……………………………………………………………………………
Foglalkozása, munkahely neve, címe:…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Elérhetőség, telefon: …………………………………………………………………………….
Házastárs, élettárs neve, címe:…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Foglalkozása, munkahely neve, címe:…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Kiskorúak adatai:  __________________________________________________________________  
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ssz.____  NÉV:_____________                      SZÜLETÉSI ADATOK:___________ANYJA NEVE:_____  
1.________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________
Kérelmének indokolása  :  ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Pilisszántó, 200…év, ………………………hónap………nap

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

                                                                                                                            …………………………
                                                                                                                                      kérelmező

A kérelemhez csatolni kell  a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX.10.) Korm. rendelet 65. §-ban foglalt igazolásokat, továbbá :

• a jövedelemnyilatkozat,
• a jövedelem nyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratok, a kérelmező és vele 

közös háztartásban élő családtagok jövedelem igazolását,(A jövedelemigazolásnál az irányadó időszak a havonta 
rendszeresen mérhető jövedelemnél 3 hónap, egyéb jövedelemnél pedig 1 év),

• a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás (emelt  összegű 
családi pótlékról, vagy fogyatékossági támogatásról szóló igazolás),

• a gyermek  elhelyezése  vagy  ideiglenes  hatályú  elhelyezése  és  a  gyámrendelés  tárgyában  hozott  bírósági  vagy 
gyámhatósági  határozat;  illetőleg  ha  a  szülői  felügyeletet  együttesen  gyakorolni  jogosult  különélő  szülők 
megállapodnak  abban,  hogy  a  jövőre  nézve  a  szülői  felügyeletet  egyikőjük  gyakorolja,  a  gyámhivatal  e 
megállapodásukat  rögzítő  jegyzőkönyve,  bírósági  végzés,  tartásdíj  megállapításáról  bírósági  végzés,  vagy 
megállapodást jóváhagyó gyámhivatali határozat,

• nagykorú gyermek esetében az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói 
vagy hallgatói jogviszonyról,

• ha nem a Pilisszántó Általános iskolának tanulója a kk. gyermek, az iskolalátogatási igazolás részéről is szükséges.
Az  5/2003. (VIII. 15.) sz. Önk. rend.  2. sz. melléklete

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának 
igazolására szolgáló iratokat.

B) Jövedelmi adatok

 A jövedelmek típusai  A 
kérelmező 
jövedelme

 A kérelmezővel 
közös háztartásban 

élő házastárs 
(élettárs) 

jövedelme

 A kérelmezővel 
közös háztartásban 

élő egyéb rokon 
jövedelme

 Összesen

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

      

 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó       
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jövedelem
 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 
származó jövedelem

      

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások

      

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

      

 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás

      

 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem       
 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.)

      

 9. Összes bruttó jövedelem       
 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege       
 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege       
 12. Munkavállalói járulék összege       
 13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]       
 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 
tényezők (tartásdíj összege)

      

       
 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! 
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja]

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem 1-2. oldalán kitöltött adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a hivatal ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak gyámügyi és szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 

Pilisszántó,……………………                                                                   …………………….
                                                                                                                          kérelmező
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