BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET
2/2006. (III. 9.) rendelete
a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18. §. (1)-(2) bekezdésében, valamint a 131. §. (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által biztosított, Gyvt.-ben szabályozott ellátási formák
alkalmazásához a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának forrásait, feltételeit, mértékét, valamint
igénybevételük rendjét.
A rendelet hatálya
2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed Balatonrendes község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal
rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és
szüleire.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései
szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire.
(3) Balatonrendes 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.

Értelmező rendelkezések
3. §
A rendeletben használt fogalmak tartalmára vonatkozóan a Gyvt. 5. §-ban foglaltak az irányadók.

Hatáskörök gyakorlása
4. §

(1) A rendkívüli támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át.
(2) A rendkívüli támogatás megállapításáról, összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni kell.

Az eljárás megindítása, az ügyintézés formája
5. §
(1) A rendkívüli támogatás megállapítása iránti kérelmet írásban Ábrahámhegy Körjegyzőség Hivatalánál nyújthatja
be a szülő, vagy más törvényes képviselő.
(2) A rendkívüli támogatások előkészítésével kapcsolatos feladatokat a körjegyzőség hivatala látja el.
6. §
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
a.) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, módosított 149/1997.
(IX. 10.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Gyer) 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot, a
tartalmára vonatkozó igazolásokkal együtt
b.) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőtt kérelme esetében az
oktatási intézmény tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást

A kérelem elbírálásának eljárási szabályai
7. §
A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző
három hónap az irányadó időszak, egyéb jövedelmeknél pedig egy év havi átlagát kell figyelembe venni, kivéve, ha a
jövedelmi viszonyokban igazolhatóan tartós romlás következett be. Ebben az esetben a kérelem benyújtását
megelőző két hónap havi átlagát kell figyelembe venni.
8. §
(1) A kérelemben, valamint a jövedelem nyilatkozatban szereplő adatok valódiságának a megállapítása céljából a
támogatásra vonatkozó döntés meghozatala előtt, valamint a már folyósított támogatás felülvizsgálata során
helyszíni szemlét (környezettanulmányt) kell tartani
(2) A lefolytatott helyszíni szemléről szóló jegyzőkönyv (környezettanulmány) mintáját e rendelet függeléke képezi.

Az ellátások folyósítása
9.§
(1) A rendkívüli támogatás összegét az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 5. munkanapjáig
folyósítani kell, az ellátás biztosításának módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni.
(2) Amennyiben a támogatást természetbeni támogatásként állapították meg, a támogatás összegét az önkormányzat
az illetékes intézménynek utalja át.
(3) Ha a támogatás összege nem fedezi az étkezésért fizetendő díjat, a különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie.
Amennyiben a megállapított támogatás összege nagyobb, mint a fizetendő díj, a különbözet készpénzben kerül
kifizetésre.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
10. §
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (a továbbiakban: rendkívüli támogatás) adható annak a gyermeknek,
fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, a Gyvt. 21. § (2) bekezdésében felsorolt eseteken
kívül különösen elemi kár, beiskolázás, betegség, szülő munkanélkülivé válása esetén.
(2) Fiatal felnőtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően abban az esetben állapítható meg rendkívüli
támogatás, ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

Pénzbeli ellátás formájában nyújtott rendkívüli támogatás
11. §
(1) A rendkívüli támogatás pénzbeli ellátásként megállapított összegét a rászorultsághoz igazodóan egyedileg kell
megállapítani. A megállapított támogatás összege nem lehet kevesebb 3. 000, - Ft-nál.
(2) A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét nem haladhatja meg.

Természetben nyújtott rendkívüli támogatás
12. §
(1) A rendkívüli támogatás természetbeni ellátás nyújtható
a.) vásárlási utalvány
b.) az igénylő költségeinek közvetlen átvállalása formájában
c.) az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása
(2) Természetbeni ellátás formájában nyújtható az ellátás a védelembe vett gyermekek számára abban az esetben, ha
a.) A kérelem természetbeni ellátásra irányul;
b.) A kérelem a gyermek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul;

c.) az ügy körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli rendkívüli támogatást nem a
gyermeke nevelésére, gondozására fordítja

13.§
Amennyiben a cselekmény bűncselekménynek, vagy más szabálysértésnek nem minősül, szabálysértést követ el, és
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki az e rendeletben szabályozott
a.) vásárlási utalványát másra átruházza
b.) vásárlási utalványát részben, vagy egészben készpénzre váltja
c.) aki más vásárlási utalványát elfogadva, annak egészéért vagy részéért készpénzt ad az utalvány
jogosultjának vagy felhasználásra jogosítottjának, vagy az azt átváltani kívánó személynek
d.) aki vásárlási utalványon olyan árucikket vásárol, amelynek vásárlására az utalvány nem jogosít
e.) aki az utalvánnyal visszaél

Záró rendelkezések
14. §

(1) E rendelet 2006. március 9. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek
esetében kell alkalmazni.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2005.(XI.01.) számú rendelete.
Jogharmonizációs záradék
15. §
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló,
Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I.
törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.
Balatonrendes, 2006.március 2.
Gáspár István
polgármester

A kihirdetés napja: 2006. március 9.
Soltész Attila
körjegyző

Soltész Attila
körjegyző

1.

sz. Függelék az 1/2006 (II.20.) rendelethez

KÖRNYEZETTANULMÁNY

Készült:..................................................................................................................
Helye:....................................................................................................................
Tárgy:....................................................................................................................
Ügyiratszám:..........................................................................................................

JELEN VANNAK:
Hatóság részéről:
Ügyintéző:.........................................................................................................
Jegyzőkönyvvezető:..........................................................................................
Ügyfelek, meghallgatottak: ..............................................................................
..............................................................................................

1./ A kérelmező és a vele közös háztartásban élők adatai:

Név

A lakásban
tartózkodás
minősége

Születési év

Családi
állapot

Munkahely,
foglalkozás

Havi
jövedelem

2./ A családban az egy főre eső jövedelem:.......................................-Ft/hó
3./ Önkormányzati támogatásban részesül-e a család: NEM - IGEN
4./ Tartós beteg, fogyatékos van-e a családban?

NINCS

-

VAN

5./ Személygépkocsival rendelkeznek-e :
NEM IGEN
(kora : ……..……. típusa : ……………………………… )
6./ Fizetővendéglátással foglalkoznak-e : NEM IGEN
( ………….……………,- Ft bevétel származik belőle )
7./ Ingatlannal rendelkeznek-e: NEM

-

IGEN
( ……………….…………,-Ft az értéke )

8./ Állattartással foglalkoznak-e:
NEM IGEN
(……………………………………………………………………………………………
………)
9./ Mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak-e: NEM - IGEN
(……………………………………………………………………………………………
………)
10./ Őstermelői igazolvánnyal rendelkeznek-e: NEM

-

IGEN

11./ A lakásban tartózkodás minősége : tulajdonos, családtag, élettárs, albérlő, egyéb
……………………
12./ A lakás minősége: személyi tulajdonban álló öröklakás, szövetkezeti, önkormányzati
bérlakás, szolgálati, egyéb …………………………………………..
13./ A lakás komfort fokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli,
nem lakás céljára szolgál
14./ A lakás állaga : új lakás

-

régi lakás : jó állapotú, felújított, felújításra szoruló,
elfogadható állapotú, lakhatatlan

15./A lakás helyiségei:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

16./ A lakás alapterülete: …………………m2
17./ A lakás berendezése: luxus kivitelű, modern, átlagos, hiányos
18./ A lakás gépesítettsége: gépesített, csak a szükséges mértékű, hiányos, nincs felszerelve
19./ A lakás havi rezsi költségei:
áram: …………………………,-Ft/hó,
víz: …………………………., Ft/hó,
csatorna (szennyvíz): …………………………..,-Ft/hó,
gáz: ………………………….,-Ft/hó,
szemétszállítás: …..…………………….,-Ft/hó
fűtés: …………………………,-Ft/hó
lakbér: ………………………..,-Ft/hó,
közös költség: ………………..………,-Ft/hó,
biztosítás : ……………………… .,-Ft/hó,

lakással kapcsolatos hitel: …………………….…,-Ft/hó,
egyéb hitelek: ……………………….,-Ft/hó,
egyéb kiadás: ……………………….,-Ft/hó
---------------------------------------------------------------------Összesen:

……………………………,-Ft/hó

20./ A környezettanulmány során tapasztaltakról megjegyzés, vélemény, javaslat:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

...............................................
ügyintéző

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

NYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1. A támogatást kérő neve és lakcíme, tartózkodási
helye: ....................................................................
..............................
…………………………………………
.............................................................................
..............................................................................
.................................
………………………………...
2. A családban a nyilatkozat benyújtásának
időpontjában a támogatást kérővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozók
száma: ..................................................................
..............................................................................
..........
3. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a
támogatást kérővel közös háztartásban élő, az
egy főre jutó jövedelem számítása
szempontjából figyelembe vehető közeli
hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

- házastársa,
élettársa
- egyéb rokon
(akinek
eltartásáról
gondoskodik)
- gyermeki*

* A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem
rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a
tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.

B) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A
kérelmeA
zővel
A kérelmezővel
kérelmező közös
közös háztartásban
jövedelme háztartásélő egyéb rokon
ban élő
jövedelme
házastárs
(élettárs)
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó 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. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
[a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1)
bek. i) pontja]
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)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: .................. Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum: ......................................................

...................................................
a támogatást kérő aláírása

