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BALLÓSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt        
4/2005.(II.22.) számú rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
---------------------------------------------------------- 

 
Ballószög Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§./1/ bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§./1/ 
bekezdésében ,a 21.§./1/ bekezdésében, a 29.§.-ában és a 131.§./1/ bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja 
 

1.§ 
 
 
E rendelet célja, hogy Ballószög közigazgatási területén az 1997.évi XXXI. törvény /a 
továbbiakban : Gyvt./ -a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 133/1997./VII.29./ Korm. számú rendeletben /a továbbiakban: 
Gyvr./ és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997./IX.10./Korm.számú rendeletben/a továbbiakban: Gyer./ 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, a a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi 
gondoskodásból kikerült felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 
 

 
 

A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 
 
/1/ E rendelet hatálya kiterjed: 
a./ a /2/ és /3/ bekezdésben foglalt eltérésekkel – Ballószög község területén 
tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint –ha nemzetközi szerződés másként nem 
rendelkezik –a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, valamint a 
magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. 
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b./ a munkavállalók Közösségén belüli szabad mozgásról szóló 1612/9/EGK.tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosultsági 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 Chartát megerősítő országok 
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.évi XXXIX 
.törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. 
 
/3/ E rendelet szerint kell eljárni az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározott személyeken 
kívül a Ballószög község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek 
védelme érdekében is, ha  ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más hatósági intézkedés 
elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 
            
 

A gyermekek védelmének rendszere 
 

3.§ 
 
/1/ A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, 
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 
 
/2/ A Képviselő-testület a rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és 
természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és 
közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
 

4. §1 
 
 
 
 
 
 
 
 
------- 
1. Hatályon kívül helyezte a 2/1007./I.26./ sz. rendelet 2. § (2) bekezdése a rendelet 
   kihirdetése napjával  
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Eljárási rendelkezések. 
 

5.§2 
 

/1/ Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítása iránti kérelmet Ballószög 
Község Polgármesteri Hivatalban írásban, vagy – természetes személy ügyfél esetében 
– szóban is előterjeszthetők.  A kérelmek elektronikus ügyintézése Ballószög község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2005./XI.4./ számú rendelete értelmében kizárt.  
 
/2/ Ha az eljárás során a hatóság és az ügyfél távbeszélőn veszi fel a kapcsolatot, az 
ügyfél azonosíthatósága értekében a hatóság az ügyféltől a természetes személyi 
azonosító adatait kéri.  
 
/3/ Ha a hatóság az ügyfelet a /2/ bekezdés szerint azonosította, hivatalos feljegyzés 
készítése mellett, távbeszélő útján is történhet 
a) a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás, 
b) az idézés, 
c) a bizonyítékok ismertetésének határnapjáról szóló ismertetés.  
 
/4/ Ha az eljárás körülményei távbeszélő felhasználásával történő tolmácsolást tesznek 
indokolttá, arról hangfelvételt kell készíteni.  
 
/5/ Ha a kérelmet távbeszélő útján, továbbá ha szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás 
útján terjesztik elő, erről hangfelvételt, vagy hivatalos feljegyzést kell készíteni, amely 
tartalmazza az ügyfél nevét, lakcímét, a kérelem tartalmát és az előterjesztés 
időpontját.  
 
/6/ Az ügyfélnek, illetve az eljárás egyéb résztvevőjének kérelmére a hatóság az 
eljárási cselekményről papíralapú értesítést küld. 
 
/7/ Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat jogerőre 
emelkedéséig visszavonhatja.  
 
/8/ Az ellátások tekintetében a kérelmet nem csak az igénylő terjesztheti elő, hanem 
azok is, akiket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 17. § /1/ bekezdése a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 
feladatellátó személyek, intézmények, szervezetek és hatóságok közé sorol. 
 
/9/ A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 
használt elnevezéssel.  
 
/10/ Az eljárással kapcsolatos adatok kezelésére és nyilvántartások vezetésére a Gyvt. 
134-142. §-a rendelkezik.   
 
--------- 
2. Módosította a 18/2005./XI.4./ rendelet 1. §-a 
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6.§ 
 

/1/ A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös háztartásban 
élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő /törvényes 
képviselő a Gyer 2.számú mellékletében foglalt jövedelemnyilatkozatot köteles 
benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az 
egy főre jutó jövedelem számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az 
alábbi igazolásokat csatolni: 
a./ a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, a gyámrendelés 
tárgyában hozott bírósági vagy gyámhatósági határozatot,  
b./ a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó 
megállapodást  tartalmazó jegyzőkönyvet, 
c./ a tartós beteg vagy fogyatékos gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó 
igazolást. 
 
/2/ Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál 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 az irányadó időszak a havonta és rendszeresen  mérhető 
jövedelmeknél három hónap, míg egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását 
megelőző hat hónap átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha a 
jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. 
 
/4/ Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19.§./4/ bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni. 
/5/ 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 a 30 napot meg 
nem haladóan átmeneti gondozásban részesül. 
/6/ A Gyvt. 19.§ /5/ bekezdésében, illetve e rendelet 6.§ /1/ bekezdésében szabályozott 
rendszeres támogatási ügyekben környezettanulmányt csak akkor kell készíteni, ha 
kétség merül fel a kérelmezők által becsatolt iratok és igazolások valóságtartalma 
tekintetében. 
/7/ Amennyiben a környezettanulmány, vagy az önkormányzat hivatalos tudomása, 
vagy mindkettő kétségbe vonja a jövedelemnyilatkozat valódiságát a Szociális 
Bizottság felhívja a kérelmezőt, hogy 8 napon belül nyújtsa be a Gyer 6.számú 
mellékletében szereplő formanyomtatványon a vagyonnyilatkozatot. 
 
/8/ Ha a Szociális Bizottság a bevallott vagyonértéket vitatja, akkor lefolytatja a Gyer 
65. §./6/ bekezdésében foglalt bizonyítási eljárást. 
 
/9/3  
-------- 
3. Hatályon kívül helyezte a 18/2005./XI.4./ rendelet 2. §-a 
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II. 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 

7. §4 
 

 
8.§5 

 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

9.§ 
 
/1/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, 
vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
 
/2/ Az /1/ bekezdés alkalmazásánál időszakos létfenntartási gond, illetve létfenntartást 
veszélyeztető helyzet: 
a./ a szülő halála, 
b./ a családot ért elemi kár, 
c./ átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának 
elősegítése, 
d./ öröklött, szerzett, állandó kezelést igénylő betegségek gyógyítása, 
e./ baleset, súlyos fertőző betegség, életmentő műtét,15 napot meghaladó kórházi 
kezelés esete, 
f./ gyermek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások. 
 
/3/ A /2/ bekezdés alkalmazásánál az elhalálozás anyakönyvi kivonattal, a 
nevelésbevétel megszűnését gyámhivatali határozattal, a tanulói jogviszonyt 
iskolalátogatási igazolással, a betegséget háziorvosi ,szakorvosi és kórházi igazolással 
kell bizonyítani. 
Az elemi kár tényét az eljáró szerv környezettanulmány útján állapítja meg. 
---------- 
4. Hatályon kívül helyezte a 2/2007./I.26../ sz. rendelet 2. § (2) bekezdése a rendelet  
    kihirdetése napjával  
5. Hatályon kívül helyezte a 2/2007./I.26../ sz. rendelet 2. § (2) bekezdése a rendelet  
    kihirdetése napjával  
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/4/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege a következő: 
a./ a 9. §./2/ bekezdés a./ és b./ pontja esetében legfeljebb a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének kétszerese, 
b./ a 9§./2/ bekezdés c./ pontja esetében legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összege, 
c./ a 9.§. /2/ bekezdés d./ és e./ pontjai esetében legfeljebb a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 70 százaléka, 
d./ a 9.§. /2/ bekezdés f./ pontja esetében legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj 25 
%-a lehet. 

10.§ 
 
/1/6 A  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás 
formájában is nyújtható. 
 
/2/ A természetbeni ellátás különösen a megállapított támogatás összegének erejéig a 
gyermekintézményi térítési díj átvállalása, élelem, ruhanemű, gyógyszerköltség, 
egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj átvállalása, tankönyv, tanszerellátás, tandíj, 
kollégiumi díj stb. 
                              
/3/7 A  rendkívüli gyermekvédelmi ellátás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a 
megállapító határozatban kell dönteni. 
 

11.§8 
 
/1/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskör gyakorlását a 
Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át. 
 
/2/ A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot 
indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. 
 
/3/ A kérelemnek teljes egészében helyt adó első fokú döntés esetén, ellenérdekű 
ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló 
tájékoztatás. 
 
/4/ Átruházott hatáskörben hozott érdemi határozat ellen a kézhez vételtől számított 15 
napon belül Ballószög Község Képviselő-testületéhez címzett, de a Polgármesteri 
Hivatalhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni.    
                              
/5/ A Képviselő-testület által hozott döntés ellen 30 napon belül bírósági keresettel lehet élni.  
---------- 
6. Módosította  a 2/2007./I.26./ 2. § (2) bekezdése a rendelet kihirdetése  
      napjával 
7. Módosította  a 2/2007./I.26./ 2. § (2) bekezdése a rendelet kihirdetése  
      napjával 
8. Kiegészítette a 18/2005./XI.4./ sz. rendelet 4. §-a 
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III. 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

Általános szabályok 
 
 

12. § 
 
 
/1/ Az önkormányzat a Gyvt.15.§ /2/ bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi 
személyes gondoskodást nyújtja: 
a./ 9 
b./ gyermekek napközbeni ellátását: 
- napközi otthonos óvodában, 
- iskolai napközi otthonban, 
c./ gyermekek étkeztetését a b./ ponton túl 
- menza /ebéd/, 
- háromszori étkezés /tízórai, ebéd, uzsonna /keretében biztosítja.    
 
/2/ Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátásokat a saját fenntartásában lévő 
intézményekben biztosítja. 
 

 
13. §12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------- 
9. Hatályon kívül helyezte a 18/2005./XI.4./ sz. rendelet 5. §-a 
12. Hatályon kívül helyezte a 6/2009./III.27./ sz. rendelet 10. §  (2) bekezdése 2009.  
     április 1-jei  hatállyal 
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14. §.10 
 

15. §11 
 

Gyermekjóléti szolgálat 
 

16.§.12 

 
A gyermekek napközbeni ellátása. 

 
17. §. 

Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt.41. §-ában 
meghatározottak szerint óvoda, általános iskolai napközi keretében szervezi meg. 
 

IV. 
 

Záró rendelkezések 
 

18. §. 
/1/ E rendelet 2005. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 
/2/13  

 
/3/ E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Ballószög község Önkormányzat 
Képviselő- testületének a 24/2004.(VII.2.), a 23/2003.(X.31.), a 3/2001.(III.30.), a 
20/2000(XII.1.),a 13/2000.(VII.1.), a 10/1998.(V.5.) ÖR számú rendeletekkel 
módosított a gyermekek támogatásáról szóló 13/1997.(XII.2.) ÖR. számú rendelete, 
valamint a 10/2003.(VI.1.), a 9/2002.(VII.1.), a 19/2000.(XII.1.) ÖR. számú 
rendeletekkel módosított, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
12/2000.(VII.1.) ÖR. számú rendelet.  
 
Ballószög, 2005.február 22. 
                                                                  

          /: Katona Imre  sk                                        /: Bagócsi Károly sk 
      polgármester                                                  mb. jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének napja: 2005. február 22. 
 
 Bagócsi Károly sk. 
 mb. jegyző 
-------- 
10. Hatályon kívül helyezte a 6/2009./III.27./ sz. rendelet 10. §  (2) bekezdése 2009. 
      április 1-jei  hatállyal 
11. Hatályon kívül helyezte a 6/2009./III.27./ sz. rendelet 10. §  (2) bekezdése 2009. 
      április 1-jei  hatállyal 
12. Hatályon kívül helyezte a 18/2005./XI.4./ sz. rendelet 6. §-a 
13. Hatályon kívül helyezte a 18/2005./XI.4./ sz. rendelet 7. §-a 
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1. számú melléklet 
 
 
 
-------- 
14. Hatályon kívül helyezte a 6/2009./III.27./ sz. rendelet 10. §  (2) bekezdése 2009. 
      április 1-jei  hatállyal 


