
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2011. (III.31.) rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályairól 
 

 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben ( a továbbiakban: Gyvt.) 18.§. (1) bekezdés b.) 
pontjában és a 18.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I. Fejezet 
 

1.§. 
 

A rendelet célja 
 

 (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az 
önkormányzat meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek 
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, 
illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a 
hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült 
fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 
 
(2) A szociális biztonság megteremtésének és megőrzésének önkormányzati felelősségét 
megelőzi az egyénnek önmagáért és családjáért viselt felelősségvállalása.  
 
 

2.§. 
 

A rendelet hatálya kiterjed 
 
(1) Tura Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú, 
valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – az állandó tartózkodásra 
jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltként, oltalmazottként, illetve 
hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.  
(2) A rendelet hatálya 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 rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon, ezen belül Tura Város közigazgatási 
területén tartózkodó gyermekeire is. 
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül 
Tura Város közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek 
védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés, vagy ideiglenes hatósági intézkedés 
elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.  
 

 
 
 
 

3.§. 



 
Értelmező rendelkezések 

 
(1) E rendeletben használt fogalmak magyarázatánál a Gyvt. 5.§-ában, valamint a (2) 

bekezdésben meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni. 
(2) E rendelet alkalmazásában 

a.) gyermekét egyedül nevelő: az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki hajadon, nőtlen, 
elvált, özvegy vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van, 

b.) külön élő házastársak: azok, akiknek bejelentett lakóhelyük, tartózkodási helyük 
különböző, 

c.) pénzbeli gyermekvédelmi ellátás: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, 

d.) természetbeni gyermekvédelmi ellátás: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a 
természetbeni formában nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

e.) váratlan kiadás: előre nem látható és nem tervezhető esemény következtében 
keletkezett többletköltség, amelynek biztosítása veszélyezteti a jogosult vagy 
családja létfenntartását, 

f.) környezettanulmány: a közigazgatási hatósági eljárás és hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 56-57.§-a szerinti helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv, amely rögzíti a 
kérelmező szociális, családi, vagyoni, egészségügyi, lakás-és egyéb körülményeit, 
továbbá az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat.  

g.) a gyermekek védelme: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülő vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének 
biztosítására irányuló tevékenység.  

 
(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításra, 
felülvizsgálatára, az ellátás összegének, formájának megváltoztatására, megszüntetésére, a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás, segély megtéríttetésére, annak 
méltányosságból történő elengedésére, illetőleg a megtérítendő összeg csökkentésére vonatkozó 
hatáskört, átruházott jogkörben a polgármester gyakorolja.  
A döntés előkészítését az Egészségügy-és Szociális Bizottság végzi. 
 
 
  

II. Fejezet 
4.§. 

 
Eljárási rendelkezések 

 
(1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítása: 

- kérelemre, illetve 
- hivatalból indul. 

(2) A  kérelmet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre  és az óvodáztatási támogatásra 
való jogosultság megállapítása érdekében a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 
mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.  

(3) Az eljárás során az igénylőnek nyilatkoznia kell saját és együtt élő családtagjai: 
a.) természetes személyi adatairól (név, születési hely és idő, anyja neve) 
b.) lakó-és tartózkodási helyéről, 



c.) az igényelt gyermekvédelmi ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó 
adatokról, 

d.) jövedelmi viszonyairól, 
e.) a Gyvt-ben és e rendeletben meghatározott esetekben vagyoni viszonyairól. 

 
(4) Az eljáró szerv az eljárásban mindenkor vizsgálja a kérelmező állampolgárságát, jogállását, 

valamint személyes jogát.  
(5) A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai az 

irányadóak.  
(6) A jövedelemszámításnál irányadó időszak – ha törvény másképpen nem rendelkezik – a 

havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig  
az egy évet nem haladhatja meg. 

(7) A gyermek szülője és más törvényes képviselője, gondozója kötelezhető arra, hogy saját 
vagy gyermeke egészségi állapotáról, munkavégzéséről, tanulói, hallgatói jogviszonyáról 
nyilatkozzék, azt igazolja.  

(8) Ha az eljáró szerv a kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, kulturális, lakás-vagy 
egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tart, az ügyre vonatkozó lényeges 
nyilatkozatokat és a megállapításokat jegyzőkönyvben (a továbbiakban: 
környezettanulmány) rögzíti. 

(9) Az ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesíti az eljáró szervet. 

(10) Ha a helyi önkormányzat – hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása 
alapján, a kérelmező életkörülményeire tekintettel – a (4) bekezdés szerinti 
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, 
illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon 
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a 
fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70%-át, a 
valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra. 

 
5.§. 

 
Az ellátások megállapítása 

 
         (1) A jövedelemtől függő gyermekvédelmi ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a     
kérelmező köteles nyilatkozni a Gyer. 3. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon.  
 

(2) Ha az elbírálásra jogosult szerv a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat a pénzbeli és  
természetbeni gyermekvédelmi ellátások esetében a Gyvt. 131.§. (4) bekezdése szerint 
vitatja, az érintett személy jövedelme az általa lakott lakás egy főre jutó együttes havi 
fenntartási költsége alapján vélelmezhető. A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja 
meg a család (háztartás) által lakott lakás egy főre jutó együttes költségének kétszeresét.  

(3) A (2) bekezdés szerinti fenntartási költségnek minősülnek – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – különösen a lakbér, az albérleti díj, a közüzemi díjak, a közös költség, a 
telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó-és adójellegű befizetések, a 
hiteltörlesztés, valamint a lízingdíj.  

(4) A vagyoni helyzettől függő gyermekvédelmi ellátások jogosultságának elbírálása érdekében 
a kérelmező köteles nyilatkozni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylése esetén 
a Gyer. 3. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon.  

 
6.§. 

 
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 



 
A pénzbeli ellátások – határozat alapján történő – kifizetése az önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Irodájának feladata, aki további feladatként: 
az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet, 
gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulék kifizetési, pénzügyi elszámolási 

feladatok végrehajtásáról. 
A jogerősen megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról 

rendszeres támogatás esetén utólag, minden hónap 5. napjáig, 
egyéb esetben a jogerőre emelkedést követő 5 munkanapon belül kell gondoskodni 

postai vagy folyószámlára utalással, illetve pénztári kifizetéssel.  
Ha e rendeletben meghatározott rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás – kivéve a 

kiegészítő gyermekvédelmi támogatást – nem teljes hónapra jár, a töredékellátás összege 
azonos az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának 
szorzatával. 

A Gyvt-ben szabályozott kiegészítő gyermekvédelmi támogatás esetében, ha a kérelmet  
a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét, 
a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás 50%-át kell folyósítani.  

7.§. 
 

A havi rendszerességgel adott gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a 
támogatásra való jogosultságot, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik a megszűnésre 
okot adó körülmény bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni. 

A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megszüntetéséről- jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – határozatot kell hozni. 

 
8.§. 

 
Egyéb eljárási rendelkezések 

 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári évben korlátlan esetben adható, azzal, 

hogy az esetenkénti támogatás összege nem lehet kevesebb háromezer forintnál, éves 
összege viszont nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
négyszeresét.  

(2) A tényállás tisztázása érdekében – amennyiben indokolt – a döntés-előkészítő szerv 
környezettanulmányt készít.  

(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni 
a.) ha a hatáskör gyakorlója megállapítja, hogy a jogszabályban előírt jövedelmi / és 

vagy vagyoni feltételek nem teljesültek, 
b.) ha az igénylőről vagy családjáról 6 hónapnál nem régebbi környezettanulmány a 

polgármesteri hivatal rendelkezésére áll, 
c.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és óvodáztatási támogatás ügyében indult 

eljárásokban. 
(4) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és óvodáztatási támogatás ügyekben a kérelemnek 
teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, ellenérdekű ügyfél hiányában 
mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás.  

(5) E rendeletben szabályozott gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülő 
személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 
napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.  

 
9.§. 

 



Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 
 

(1) A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások esetében a Gyvt. 133.§-ában 
meghatározott szabályok szerint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás 
megtérítése e rendelet 13.§. (1) bekezdésében meghatározott hatáskör gyakorlója rendeli el. 

(2) A rendelet 13. § (1) pontja szerinti hatáskör jogosultja a megtérítés összegét, illetve 
pénzegyenértékét, továbbá a kamat összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, 
illetve részletfizetést engedélyezhet, ha a jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetése a 
kötelezett, illetve családja megélhetését súlyosan veszélyezteti, vagy aránytalanul nagy 
terhet jelent.  

(3) Megélhetést súlyosan veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzetnek 
kell tekinteni, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem egyedülálló esetén a nyugdíjminimum összegének két és félszeresét, egyéb 
esetben kétszeresét nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkezik. 

 
10.§. 

 
Adatkezelés 

 
E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások esetében a Gyvt. 
134-142.§-aiban meghatározott szabályok szerint kell gondoskodni a nyilvántartások vezetéséről és 
az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról. 
 
 

- Fejezet 
 

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások 
 
 

11.§. 
 

Hatásköri szabályok 
 

(1) E rendelet 12.§. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott ellátás esetében az első fokú 
gyermekvédelmi feladat-és hatáskört önkormányzati hatósági ügyben eljárva, a képviselő-
testület által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. 

(2) Az Egészségügyi – és Szociális Bizottság a polgármester döntését megelőzően javaslattal 
látja el a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmeket. 

(3) Az első fokú feladat-és hatáskörgyakorlója dönt: 
a.) a támogatásra való jogosultság megállapításáról, módosításáról, szüneteltetéséről és 

megszüntetéséről, 
b.) a jogosultságnak vagy támogatás összegének – a Gyvt-ben előírt – felülvizsgálatáról 

és a támogatás továbbfolyósításának elrendeléséről, 
c.) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és a kamat összege megtérítésének 

elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről vagy csökkentéséről, 
továbbá a részletfizetés engedélyezéséről. 

(4) Az első fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés ügyében másodfokú szervként jár el Tura 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

 
12.§. 

 
Az ellátások finanszírozása 



 
(1) E rendeletben megállapított pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások – részben 

vagy egészben történő – finanszírozására Tura Város Önkormányzatának költségvetésében 
kell előirányzatot biztosítani.  

(2) Önkormányzati pénzforrásból finanszírozott ellátás a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás. 

IV. Fejezet 
 

Pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 
 

13.§. 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
Megállapításának és folyósításának szabályaira a Gyvt. És a Gyer-ben szabályozottak az 
irányadóak.  

14.§. 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban részesítheti a gyermeket, ha az őt gondozó család időszakosan létfenntartási 
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti élethelyzet fennállása esetén is elsősorban akkor indokolt a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, ha az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg 

a.) kétfős család esetén a nyugdíjminimum összegének 175%-át, 
b.) három vagy több főből álló család esetén a nyugdíjminimum összegének 150%-át, és 

a család vagyonnal nem rendelkezik. 
(3) Időszakos létfenntartási gondnak, valamint létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetnek kell tekinteni azt az állapotot, ha a gyermek közeli hozzátartozóinak 
alkalmanként váratlan többletkiadása jelentkezik, különösen 

a.) az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás 
elősegítése, 

b.) a gyermek  nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés,, 
c.) a gyermek betegsége, iskoláztatása, vagy élelmezésének biztosítása miatt. 
 

(4) Különös méltánylást érdemlő esetben – a rendkívüli körülményekre tekintettel – a hatáskör 
gyakorlója a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérhet. 

 
- A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. számú 

melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell  
 

a.) Gyer. 3. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a 
jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának 
megfelelő – igazolást, vagy azok fénymásolatát, továbbá 

b.) a többlet kiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat vagy azok 
másolatát, illetve az előzőek hiányában az ügyfél nyilatkozatát, valamint 

c.) a Gyer. 3 . számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. 
 

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének megállapításánál e rendelet 8.§-ában 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 



 
15.§. 

 
Tankönyvtámogatás 

 
(1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, a tanévkezdés megkönnyítése 

érdekében az önkormányzat hivatalból, a településen lakóhellyel rendelkező, a helyi 
általános iskolában tanuló rászoruló gyermekek tankönyvvásárlására a Képviselő-testület 
által meghatározott összegű tankönyvtámogatást biztosít. 

(2) A támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája az általános iskolának utalja 
át.  Az elosztást elszámolási kötelezettséggel a tantestület végzi.  

(3) Az átutalt összegből azon rászoruló tanulók tankönyvvásárlását kell támogatni, akik  
normatív kedvezményben nem részesülnek. 

(4) Egyéb esetben kérelemre, a 15.§-ban foglalt rendelkezések alapján nyújtható tanulói, 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek, illetve fiatal felnőtt részére az iskoláztatatási 
támogatással járó rendkívüli kiadások enyhítésére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 

 
16.§. 

 
Természetben is nyújtható pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 

 
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, 

elsősorban a védelembe vett gyermekek számára, különösen az alábbi formákban 
a.) általános iskolai gyermek tankönyv-és tanszertámogatása, 
b.) a tandíj átvállalása, 
c.) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj átvállalása, 
d.) egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás konkrét formájáról (pénzben, vagy természetben 
való nyújtásáról) a döntésre jogosult a megállapító határozatban rendelkezik. 

 
V.Fejezet 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

17.§. 
 

Általános szabályok 
 

(1) Az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodás formái: alapellátásként 
gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátására bölcsődei, óvodai, iskolai 
napközi otthonos ellátást biztosít.  

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes. 
 

18.§. 
 

Gyermekjóléti Szolgálat 
 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat intézményfenntartó társulás útján a  
Kistérségi Gondozási Központon keresztül, társulási formában biztosítja.  

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.  
(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. Határozza meg. 
 

19.§. 



 
Bölcsődei, óvodai, iskolai napközi 

 
(1) Az önkormányzat a bölcsődei ellátást a Többsincs Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 

nevelési intézményében, egy bölcsődei csoport keretein belül biztosítja.  
(2) Az óvodás korú gyermekek napközbeni ellátását a Kastélykerti Óvoda, valamint a 

Többsincs Bölcsőde és óvoda intézményein keresztül, az  iskolás korú gyermekek 
napközbeni ellátását a Hevesy György Általános Iskolában biztosítja. 

(3) A bölcsődei, óvodai, iskolai napközi ellátás igénybevételére a Gyvt. Rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  

 
 

20.§. 
 

Gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj 
 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az arra jogosultnak az 
intézményvezetőjéhez kell benyújtania. 

(3) A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához csatolni kell: 
- a rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapító határozatot, 
- három vagy több gyermeket nevelő családoknál a gyermekek születési anyakönyvi 

kivonatát, 
- tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló esetén a szakorvosi igazolást. 

(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátás keretébe tartozó 
szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. 

(5) A Képviselő-testület az intézményi térítési díj alapjául szolgáló nyersanyagnormát külön 
rendeltben állapítja meg. 

(6) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 148.§. (5) bekezdésében 
szabályozott normatív kedvezmények és az e rendeltben foglalt, az önkormányzat által 
egyéni rászorultság alapján biztosított további kedvezmények figyelembe vételével.  

(7) Az intézményvezető erről az ellátás igénybevételekor, vagy legkésőbb az igénybevételt 
követő harminc napon belül értesíti a fizetésre kötelezettet. 

(8) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, az értesítés átvételét követő nyolc napon 
belül a fenntartóhoz fordulhat.  

 
21.§. 

 
Eljárási rendelkezések a személyi térítési díj megfizetésre vonatkozóan 

 
(1) Az önkormányzat egyéni rászorultság alapján az intézményvezető által megállapított 

személyi térítési díjat legfeljebb 50 %-al csökkentheti, ha a térítési díj fizetésre kötelezett 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át, és a teljes összegű személyi  térítési díj megfizetése a család 
megélhetését veszélyezteti. 

(2) Elengedi, azaz mentesíti a személyi térítési díj fizetése alól a kötelezettet, ha jövedelemmel 
nem rendelkezik. Elengedheti, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át.  

(3) Elengedheti továbbá akkor is, ha a gyermek napközbeni ellátásnak igénybevételére 
védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt, vagy törvényes képviselőt, és családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt.  



(4) Különös méltánylást érdemlő esetben – jövedelem határra tekintet nélkül – rendkívüli 
körülmények figyelembe vételével is adható a fizetésre kötelezett részére a személyi térítési 
díj megfizetéséhez kedvezmény, illetőleg a fizetés alól mentesség. 

(5) A rászorultság alapján nyújtott kedvezmény és mentesség iránti kérelmet a Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási Irodájában kell benyújtani. 

(6) A kedvezmény és mentesség hivatalból is megállapítható a gyermek veszélyeztetésére 
vonatkozó jelzés alapján. 

(7) A jövedelemszámításnál irányadó időszak megegyezik a Gyvt. 131.§. (2) bekezdésében 
foglaltakkal.  

 
VI.Fejezet 

22.§. 
Záró rendelkezések 

 
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. Kihirdetéséről a jegyző a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott módon gondoskodik. 

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. , a Gyer., és a 133/1997.(VII.29.) 
Korm. Rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.  

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 20/2004. (X.27.) rendelet, továbbá 
a 12/2006. (V. 30.) rendelet.  

 
 

Szendrei Ferenc      Dolányi Róbertné 
         polgármester              jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2011. március 31. 
 
 
                Dolányi Róbertné 
                         jegyző   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 

   TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 
 

           H – 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: (36-28) 581-020 Fax: (36-28) 581-027 E-mail: info@tura.hu Honlap: www.tura.hu 
 

KÉRELEM 
 
Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendkívüli 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.  
Kérelem indoklása: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 
NYILATKOZAT 

 
A.) Személyes adatok 

 
1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérő neve (leánykori név 

is):…………………………………………………………………………………………………… 

a) Anyja neve: …………………………………………………………………………………………… 

b) Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………… 

c) Lakóhelyének címe: …………………………………………………………………………………… 

 
2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ………………………………………………………….... 
3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérő 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) 

   

   
   
   
   

- gyermekei 

   
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 
háztartásabn 
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 
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 a szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. 
tv. 4. § (1) bek. I) pontja] 

      

Egy főre jutó havi családi jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………………………………..Ft/hó. 
C.) Vagyoni adatok 

 
- Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) cím: 

…………………… 
………………………………. Város/község …………………………………… út/utca …………hsz.,  
alapterület: ………………… m2, tulajdoni hányad …………………., a szerzés ideje: …….………év. 
Becsült forgalmi érték: ……………………. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ………………………Ft. 
 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: ………………… 
………………………………. Város/község …………………………………… út/utca …………hsz.,  
alapterület: ………………… m2, tulajdoni hányad …………………., a szerzés ideje: …….………év. 
Becsült forgalmi érték: ……………………. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ………………………Ft. 
 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése 
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ……………………… 
………………………………. Város/község …………………………………… út/utca …………hsz.,  
alapterület: ………………… m2, tulajdoni hányad …………………., a szerzés ideje: …….………év. 
Becsült forgalmi érték: ……………………. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ………………………Ft. 
 
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: …………………………………. Címe: 
………………………………. Város/község …………………………………… út/utca …………hsz.,  
alapterület: ………………… m2, tulajdoni hányad …………………., a szerzés ideje: …….………év. 
Becsült forgalmi érték: ……………………. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ………………………Ft. 
 
5. Gépjármű 
a) személygépkocsi: …………………………….…….. típusa: ……………………………………..…., 
rendszám: ………………………………………………, a szerzés ideje: ………………………………, 
Becsült forgalmi érték: ………………….…….Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ……………...……..Ft.  
b) tehergépjármű, autóbusz: …………………………….…….. típusa: ……………………………..…., 
rendszám: ………………………………………………, a szerzés ideje: ………………………………, 
Becsült forgalmi érték: ………………….…….Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ……………...……..Ft. 
 

III. Összes vagyontárgy 
 

6. A család összes vagyontárgyának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.).: ……………..………Ft. 
Egy főre jutó forgalmi érték: ……………………………….Ft. 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléshez. 



 
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, 
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Dátum: ……………………………………. 
 
      ………………………………………………………… 

a rendszeres kedvezményt igénylő vagy 
     törvényes képviselőjének aláírása 
 

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél az eljárás megindításáról szóló értesítést nem 
kéri.     
      ………………………….. …………………………… 
                                                                                                                       ügyfél 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


