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PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.)  sz. rendelete alapján adható pénzbeli 
ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészít� és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja a szociálisan hátrányos helyzetben él� családok 
támogatása a gyermek családi környezetben történ� ellátásának el�segítése, illetve a gyermek családból történ� 
kiemelésének megel�zése érdekében. A kedvezmény nem rendszeres pénzbeli ellátást, hanem normatív támogatásként 
kedvezményes étkezést illetve ingyenes tankönyvhöz való hozzájutást biztosít a kedvezményezettek részére.  
 
A hatáskör gyakorlója 2006. január 1. napjától a jegyz�.  
 
A megállapítás a kérelem benyújtásával indul, melyre nemcsak a szül�, hanem más törvényes képvisel� is jogosult. A 
kérelemhez a jogszabályban el�írt nyilatkozatok, igazolások benyújtása szükséges. A jogosultság a család egy f�re es� 
jövedelme alapján kerül elbírálásra. Gyermekeit egyedül nevel� szül� illetve tartós beteg gyermek esetén az egy f�re es� 
jövedelem nem haladhatja meg a 39.900,-Ft-ot, egyéb esetben a 37.050,-Ft-ot. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása a kérelem benyújtásának napjától esedékes. A 
jogosultság id�tartama 1 év, további jogosultság megállapításához új kérelmet kell benyújtani.  
 
A 2010. évben átlagosan 581 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Elutasításra 35  esetben került 
sor, melynek oka minden esetben az egy f�re es� jövedelem nagysága volt. Tárgyév december 31. napján a támogatásban 
részesített gyermekek száma 585 f� volt, a tavalyi 535 f�vel szemben.   
 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma életkor szerint 
(2010. december 31-én) 

 

Megnevezés < 6 év 7-14 év 15-18 év 19 > év Összesen:  

Gyermekek száma 189 243 122 31 585 

Ebb�l tartósan beteg 19 20 4 1 44 
 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok sáma a gyermekek száma szerint 
(2010. december 31-én)  

 

Megnevezés 1 gyermekes 2 gyermekes 3 gyermekes 4 v. 5. gyerm. 6 vagy annál több 
gyerm. 

Összesen 

Családok száma 137 108 47 19 2 313 

Ebb�l egyedülálló 85 31 35 3 1 155 
 

 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás  
 
 
Azon gyermekek után, akinek jogosultsága a tárgyév Július 1.  és november 1. napján fennáll, a mindenkori költségvetési 
törvény által megszabott mérték� egyszeri pénzbeli támogatás jár. Az egyszeri támogatás kifizetése Enying Város Szolgáltató 
Intézményének közrem�ködésével történik. Járandóságukat augusztus illetve december hónapban vehették kézhez az 
érintettek. A támogatás összege 2010. évben gyermekenként 5800 Ft volt. A támogatásra felhasznált összeg éves szinten 
6.740 E Ft volt az elmúlt évben. Augusztus elején 570 f�, decemberben 592 f� gyermek részesült pénzbeli támogatásban.  
 



Kiegészít� gyermekvédelmi támogatás 
 

Kiegészít� gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül� gyermek gyámjául 
rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, nyugdíjszer� szociális pénzellátásban vagy 
id�skorúak járadékában részesül. A jogosultságot a hivatal évente felülvizsgálja. 2010. évben kiegészít� gyermekvédelmi 
támogatás iránti kérelem nem érkezett, így ebben a támogatási formában városunkban senki nem részesült.  
 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
A települési önkormányzat Képvisel�-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mérték� gyermekvédelmi 
támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család id�szakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy a létfenntartást 
veszélyeztet� rendkívüli élethelyzetbe kerül.  
 
Els�sorban azokat a családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon 
nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkez� többletkiadások – különösen válsághelyzetben lév� várandós anya 
gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának el�készítéséhez kapcsolodó kiadások, a nevelésbe vett gyermek 
családjával való kapcsolattartásának illetve a gyermek családba való visszakerülésének el�segítése, betegség vagy 
iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak.  
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a hatáskör gyakorlója a polgármester.  
 
A rendkívüli támogatás összege 4000 Ft-nál kevesebb és a mindenkori öregségi nyugdíj 115 %-nál magasabb összeg nem 
lehet. Egy család egy naptári éven belül maximum kétszer részesülthet e támogatásban. Azoknak a családoknak akik 
jogosultak rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a pénzbeli ellátás csak egyetlen alkalommal folyósítható.  
 
2010. évben 22 család 45 gyermeke részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.  A támogatás minden esetben 
pénzbeli támogatás volt, természetbeni megállapításra nem került sor. A legtöbb család az iskoláztatással kapcsolatban, 
illetve várandós anyák a gyermek fogadásának el�készítéséhez kérték az önkormányzat anyagi segítségét.  A felhasznált 
összeg 2010. évben  
224 E Ft volt.  
 

Óvodáztatási  támogatás 
 

A kutatások azt igazolják, hogy minél korábban kezdi meg a gyermek az „óvodába járást”, annál nagyobb esélye van arra, 
hogy sikeresen kezdje meg az iskolai tanulmányait. Az óvodai nevelésben való részvétel szül�i döntésen múlik mindaddig, 
ameddig a gyermek nem lép az ötödik életévébe. Ett�l az évt�l kezd�d�en ugyanis a nevelési év els� napjától kezd�d�en a 
szül�nek gyermekét be kell íratni az óvodába. Azoknál a gyermekeknél azonban, ahol a szül�kiskolai végzettsége alacsony, 
indokolt, hogy a gyermek lehet�ség szerint már három éves korában óvodába járjon. A jogalkotók az óvodáztatási támogatás 
bevezetésével kívánják  ösztönözi a szül�ket arra, hogy gyermeküket minél korábbi életkorban beírassák az óvodába.  
 
Az óvodáztatási támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül� gyermeknek a szül�je részére 
állapítható meg, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres 
óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. A pénzbeli támogatás 
folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szül� a jegyz�i eljárásban önkéntes nyilatkozatot 
tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be 
sikeresen. 
 
2010-ben Enyingen a támogatást kér�k száma 23 f� volt. Három esetben került sor - a jogosultsági feltételek hiánya miatt - 
elutasításra.  Tárgyév során 9 gyermek esetén született döntés a támogatás megszüntetésér�l, melynek oka legtöbb esetben 
a rendszeres óvodába járás követelményének való nem megfelelés volt.  A támogatásra fordított összeg 2010. évben 340 E 
Ft volt.  
 






































