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ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

6/2006.(III.31.) számú 
r e n d e l e t e 

 
a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 

 
 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18.§ (2) és a 29.§ (1)-(2) bekezdéseiben (továbbiakban: 
Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli 
és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszerérıl az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

A rendelet célja 
 
1. §1 E rendelet célja, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseinek megfelelıen megállapítsa az Enying 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) által 
biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit, feltételeit, azok igénybevételének és 
érvényesítésének módját, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formáit. 
 
 

2. §2 
 
 

A gyermekek védelmének rendszere 
3. § 

 
(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére, 

veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülıi vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység.  

(2) Az önkormányzat e rendeletben foglaltak  szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, 
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol 
igénybe vehetı ellátásokhoz való hozzájárulást.  

 
(3) 3Enying Város Önkormányzata 

a) pénzbeli és természetbeni ellátás keretében: 
aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, 

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében:  
ba) gyermekjóléti szolgáltatást 
bb) gyermekek napközbeni ellátását 

biztosít. 
 
 

                                                 
1 Módosította a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
2 Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
3 Módosította a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
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P É N Z B E L I  É S  T E R M É S Z E T B E N I  E L L Á T Á S O K  
 

 
4. §4 

 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
5. §  

 
(1) A Képviselı-testület a Gyvt.-ben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, és e rendeletben 
meghatározott feltételek szerint – a jogosultak számára – rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást állapít meg. Így különösen akkor, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan 
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe 
került. A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag 
tartós betegsége, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett 
jövedelemcsökkenés, illetve elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás, szociális 
válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának 
elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek és szülıje 
kapcsolattartása, a gyermek családjába való visszakerülésének elısegítése, valamint ha a 
családi betegség vagy a gyermek iskoláztatásával kapcsolatban anyagi segítségre szorul. 5 

(1a)6 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – a Gyvt. 21. § (2) bekezdésében 
meghatározottakon túl – különösen annak a jogosultnak állapítható meg  

a) ahol a kiskorú egyik, vagy mindkét szülıje elhalálozott és a gyermek ellátatlan marad, 
vagy 

b) ha, a gyermek nyolc napot meghaladó idıtartamú kórházi kezelésre szorul. 
(2) A képviselı-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását a 

polgármesterre ruházza.  
(3) 7Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítható meg, az (1) és (1a) bekezdésben 

foglalt rendkívüli élethelyzetben lévı gyermek részére, ha a gyermeket gondozó családban 
az egy fıte jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 115%-át.  

(4) 8A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, 
különösen a védelembe vett gyermekek számára. A természetbeni ellátás különösen 
élelmiszer, tanszer, gyógyszertámogatás, tüzelıanyag-vásárlásra jogosító utalvány. 

(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege – a (6) bekezdésben foglaltak 
kivételével - 4.000,-Ft-nál kevesebb és a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 115%-ánál 
magasabb nem lehet.  

(6) A szociális válsághelyzetben lévı várandós anya részére folyósított rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege legalább 10.000,- Ft, legfeljebb az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 115.%-a. 

(7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül családonként legfeljebb 
két alaklommal adható, míg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
családoknak egy alkalommal adható.  

(8) A támogatás összegérıl és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot 
indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.  

 
 

                                                 
4 Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
5 Módosította a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
6 Kiegészítette a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
7 Módosította a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
8 Kiegészítette a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
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6. § 
 

(1) A rendeletben foglalt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló 
kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elı.  

(2) 9A kérelemhez csatolni kell az egy fıre jutó jövedelem megállapításához szükséges 
jövedelemigazolásokat, az 5. § (1) és (1a) bekezdése szerinti rendkívüli élethelyzetet 
alátámasztó vagy valószínősítı okiratot, egyéb bizonyítékot, amennyiben ez lehetséges.  

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

(4) Az egy fıre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élı közeli 
hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérı és 
házastársa által bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj 
összegével.  

(5) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelızı havi jövedelmeket10 kell 
figyelembe venni. Ettıl eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok 
miatt tartós romlás vélelmezhetı.  

(6) A jövedelemszámításnál közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell figyelembe 
venni: 

- a szülıt, a szülı házastársát, vagy élettársát, 
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı gyermeket, 
- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 
- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a nappali 

tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató gyermeket, 
- korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg fogyatékos 

gyermeket, 
- az elızıekbe nem tartozó, a Csjt. alapján a szülı vagy házastársa által 

eltartott rokont.  
(7) Az (6) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérı szülıvel 

(törvényes képviselıvel) közös háztartásban élı valamennyi  
a.) vérszerinti és örökbefogadott gyermeket, 
b.) nevelt és családba fogadott gyermeket. 
c.) Az olyan gyermeket, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így 

különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint 
aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.  

(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása elıtt – fıszabályként – 
környezettanulmányt kell készíteni.11 

 
 

A  S Z E M É L Y E S  G O N D O S K O D Á S T  N Y Ú J T Ó  E L L Á T Á S O K  
 

Általános szabályok 
7. § 

 
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – önkéntes, 

az ellátást igénylı vagy törvényes képviselıje (továbbiakban: kérelmezı) kérelmére 
történik.  

                                                 
9 Módosította a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
10 Módosította a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
11 Módosította a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
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(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével 
nem biztosított, a jegyzı a védelembe vétel során az ellátás kötelezı igénybevételét 
rendelheti el.  

 
8. § 

 
(1) Az önkormányzat a közigazgatási területén élı ellátásra jogosultak részére a következı 

gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:  
a.) gyermekjóléti szolgálat,  
b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsıde, óvoda.12  

 
(2) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történı nevelkedésének 

elısegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából történı 
kiemelésének megelızése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az 
alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez, 
valamint életkörülményeinek javításához.  

 
A Gyermekjóléti Szolgálat 

9. § 
 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata (a továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) keretén 
belül biztosítja.13  

(2) 14 
(3) 15 
(4) 16 

Bölcsıdei ellátás 
10. § 

 
(1) A bölcsıde, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, biztosítja a családban 

nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását nevelését 
azok számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb 
ok miatt napközben ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  

(2) Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még 
nem érett az óvodai nevelésre a 4. életévének betöltését követı augusztus 31-ig nevelhetı, 
gondozható az önkormányzat fenntartásában mőködı bölcsıdében.  

(3) A bölcsıdei ellátás igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet az intézmény vezetıjénél 
lehet elıterjeszteni.  

(4) Bölcsıdei ellátásban részesülhet elsısorban az a gyermek:  
a.) akinek a testi, illetve szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége vagy, 
b.) akirıl szülıje, nevelıje, gondozója munkavégzése, tartós betegsége, szociális helyzete 

miatt nem tud gondoskodni, vagy 
c.) amelyik gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és akinek 

szülıje vagy más törvényes képviselıje igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy 17 

                                                 
12 Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
13 Módosította a 3/2013. (III. 01.) önk. rendelet. 
14 Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
15 Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
16 Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
17 Módosított a 22/2006. (VIII.31.) számú rendelet 
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d.) akit egyedülálló vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három 
vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt akire nézve eltartója gyermekgondozási 
segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül.  

(5) Megszőnik a bölcsıdei ellátás:  
a.) a bölcsıdei nevelési év végén, ha a gyermek 3. életévét betöltötte, 
b.) a (2) bekezdésben foglalt esetben, az ott megjelölt idıponttal, 
c.) ha a szülı vagy más törvényes képviselı az ellátás megszüntetését kéri.  

(6) Meg kell szüntetni a bölcsıdei ellátást a bölcsıde szakorvosának szakvéleménye szerint, 
ha a gyermek egészségi állapota miatt bölcsıdében nem gondozható, illetıleg magatartás-
zavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét.  

(7) 18 
(8) Nem szőnik meg, illetve nem lehet megszüntetni a bölcsıdei ellátást, ha az ellátás 

igénybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülıt vagy más törvényes 
képviselıt.  

(9) A bölcsıdei ellátás igénybevételé, valamint megszőnését – a (4)-(7) bekezdésekben 
foglaltak figyelembevételével - az intézmény vezetıjének intézkedése alapozza meg. 
Amennyiben az intézmény vezetıje a bölcsıdei ellátás igénybevételérıl nem intézkedik, a 
kérelmet haladéktalanul megküldi az önkormányzat Képviselı-testületének, amely 
haladéktalanul dönt az ellátás igénybevételérıl.  

 
 

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás 
11. § 

 
Az óvodai ellátás igénybevételére a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény és 
végrehajtási rendeletei rendelkezéseit kell alkalmazni.19, 20 

 
 

A térítési díjak 
12.§  

 
(1) A bölcsıdei ellátás, illetve az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében 

biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.  
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési 

díjának mértékét az önkormányzat külön rendelete tartalmazza.  
(3) Az intézmény vezetıje az ellátás megkezdésekor, de legkésıbb az ellátás igénybevételétıl 

számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a  személyi térítési díjról.  
 
 
(4) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy annak a normatív 

kedvezményeken, illetve egyedi kedvezményeken túl további csökkentését (elengedését) 
kéri, az értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Képviselı-testülethez 
fordulhat. Ebben az esetben a Képviselı-testület a kérelem tárgyában határozattal dönt.  

(5) A térítési díjat gyermekétkeztetés esetén egy havi idıtartamra elıre kell megfizetni.  
 

 
13. § 21 

 
 

                                                 
18 Hatályon kívül helyezte a 22/2006. (VIII.31.) számú rendelet 
19 Módosította a 3/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet. 
20 Módosította a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
21 Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
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Záró rendelkezések 
14.§  

 
(1) 22 
(2) 23 
(3) E rendelet 2006. április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit - amennyiben az a 

kérelmezı számára hátrányosabb helyzetet nem teremt – a folyamatban lévı ügyekben is 
alkalmazni kell.  

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Enying Város Képviselı-testületének a 
gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 7/1998.(V.29.) számú rendelete, illetve a 
gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 7/1998.(V.29.) számú helyi rendelet 
módosításáról szóló 7/2000.(II.23.), 14/2001.(IV.25.), 9/2004.(IV.01.) és a 
21/2005.(X.28.) számú helyi rendeletek hatályukat vesztik.  

 
 
 
Enying, 2006. március 29. 
 
 
 
  Tóth Dezsı       Szörfi István 
  polgármester          jegyzı 
 
 
 
Kihirdetve: 2006. március 31. 
 
       Szörfi István 
          jegyzı 

                                                 
22 Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
23 Hatályon kívül helyezte a 6/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 


