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Cigánd Város Önkormányzatának
21/2008.(XII.23.) számú

RENDELETE

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Bevezető rész

Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló módosított és kiegészített 1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtására 
kiadott módosított és kiegészített 149/1997.( IX.10.) Kormányrendelet, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás 
alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1.§

A rendelet célja

A jelen önkormányzati rendelet célja, hogy az 1997. évi XXXI. törvény által megállapított 
gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a  helyi sajátosságoknak 
megfelelő feltételeket és eljárásokat szabályozza.

2.§

A rendelet által figyelembe vett jogszabályok

A jelen rendelet megalkotásánál figyelembe vett jogszabályok és azok rövid megjelölése a 
következő:

Csjt: A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.évi IV. törvény

Gyvt: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított és kiegészített 
1997. évi XXXI. törvény

Gyer:  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
módosított és kiegészített 149/1997.( IX.10.) Kormányrendeletben 

Gyit: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátás igényléséhez 
felhasználható bizonyítékról szóló 133/1997. (VII.29.) Kormányrendelet

Ötv: A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló többszörösen 
módosított 1991. évi XX. tv.
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3.§

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Cigánd Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, 

az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, 
a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által 
menekültként elismert személyekre,

b) Cigánd Város Önkormányzatának illetékességi területén tartózkodó hajléktalan 
személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor 
nyilatkozatában Cigánd Város közigazgatási területét tartózkodási helyként 
megjelölte.

(2) E rendelet kiterjed az Európai Szociális Chartát megerősítő országoknak a külföldiek 
beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. tv. 
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1)-(2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a 
Cigánd város területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében 
ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral 
járna.

(4) Az önkormányzat - lakóhelytől függetlenül- rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 
biztosít a közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére feltéve, ha ennek 
hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti. 

(5) E rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés, oktatás, a 
kollégiumi nevelés keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az az oktatásról szóló -
többször módosított- 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-a alapján ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatások, illetőleg a 115. §-a alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe 
vehető szolgáltatások körébe tartozik. 

4. §

A gyermekek védelmének rendszere

(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére, és megszüntetésére, valamint a szülői, vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység.

(2) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és 
természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és 
közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

(3) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi alapellátások keretében 
biztosítja:

a) pénzbeli és természetbeni ellátások:
 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 óvodáztatási támogatás

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
 gyermekjóléti szolgáltatás
 gyermekek napközbeni ellátása (óvodában iskolai napközi otthonban)
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5. §

Eljárási szabályok

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások 
megállapítására irányuló kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő a Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál terjesztheti elő.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását, nevelési-, oktatási 
intézmény, gyámhatóság, továbbá más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, társadalmi 
szervezet is kezdeményezheti.

(3) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az óvodáztatási támogatás igénylése 
formanyomtatványon történik. A nyomtatvány tartalmát a Gyvt. szabályozza.

(4) A kérelmek elbírálására az alábbi ügyekben átruházott hatáskörben a polgármester 
jogosult:

a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

b) a gyermekvédelmi intézményben keletkezett személyi térítési díj hátralék csökkentése, 
elengedése.

(4) A Képviselő-testület ellátja, gyakorolja:
a) Gyvt. 104. §-ban meghatározott, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet ellátó állami és nem állami intézményekkel kapcsolatos
intézményfenntartói feladatokat,

b) évente dönt a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó intézményi térítési díj 
megállapításáról.

(5) Valamennyi pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező, a gyermek, a fiatal felnőtt nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, 

családi állapotát, lakóhely megnevezését, ennek hiányában tartózkodási helyét, 
lakáshasználat jogcímét, lakás alapterületét, 

b) a kérelmező TAJ számát, lakossági folyószámlaszámát, a saját és vele közös

c) háztartásban élők adóazonosító számát,

d) a közös háztartásban élő személyek számát, személyazonosító adatait és a rokonsági 
fok megjelölését,

e) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő jövedelemmel rendelkező személyek 
jövedelemigazolással tanúsított havi jövedelmét és a közös háztartásban élő 
jövedelemmel rendelkező családtagok jövedelemnyilatkozatát.

f) állampolgárságát.

(6) A jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem 
benyújtását megelőző 3 hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy 
évben megszerzett nettó jövedelmet kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a 
jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

(7) A pénzbeli és természetbeni ellátás - jogerős megállapítása esetén - a kérelem 
benyújtásától esedékes.
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II. FEJEZET

Pénzbeli és természetbeni ellátások

6. §
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19-20/A. §-aiban, valamint a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX.10.) Kormányrendelet 65-68. §-aiban leírtakat kell alkalmazni.

7.§

Óvodáztatási támogatás

(1) A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az 
óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a 
gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot 
tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

(3) A jegyző a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai 
beíratása

a) az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább 
három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,

b) az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének 
december hónapjában,

c) az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta 
legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,

d) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három 
hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az a) - d) pont alattiak együtt: 
első alkalom] pénzbeli támogatást folyósít.

(4) A gyermek beíratását követően második és további alkalommal
a) a tárgyév június hónapjában,

b) a tárgyév december hónapjában,
pénzbeli támogatást folyósít.

(5) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás összege a 2009. évben gyermekenként első 
alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. A 2009. 
évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény 
elfogadásával egyidejűleg dönt.

(6) Az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke 
részére természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását 
követő hét munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani.



8. §

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban

(1) A képviselő-testület a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a 
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli 
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az 
alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő 
várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó 
kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi 
segítségre szorulnak.

(3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a 
Polgármesteri Hivatal Hatósági-, Igazgatási Osztályán nyújthatja be.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal 1.000.-forintnál 
kevesebb és 10.000.-forintnál több nem lehet.

(5) Az a család, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy önkormányzat által 
nyújtott szociális törvényben szabályozott rendszeres támogatásban részesül, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban csak méltánylást érdemlő körülmény esetén részesülhet. 

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli, és természetbeni ellátásként nyújtható. 

9. §

Természetben nyújtott ellátások

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás e rendelet 8. § (6) bekezdés a polgármester 
döntésétől függően pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(2) A képviselő testület a gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: 
gyermekétkeztetés) intézmény térítési díjának 

a) az óvodás, az 1-5. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek után az intézményi 
térítési díj legfeljebb 100%-át,

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj legfeljebb 50%-át, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 
legfeljebb 100%-át,

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 
legfeljebb 50%-át,

d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 
legfeljebb 50%-át,
természetbeni ellátásként nyújtja.
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(3) A képviselő testület az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának 
támogatása érdekében kifizetésének átvállalása.

a) az 1-5. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek a tankönyvvásárlás 
költségének legfeljebb 100%-át,

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
tanuló után a tankönyvvásárlás költségének legfeljebb 50%-át, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek után a tankönyvvásárlás 
költségének legfeljebb 100%-át,

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként a tankönyvvásárlás 
költségének legfeljebb 50%-át,

d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után a tankönyvvásárlás költségének
legfeljebb 50%-át,

természetbeni ellátásként nyújtja.

A képviselő testület a gyermekétkeztetési támogatás és a tankönyvtámogatás mértékét évente 
felülvizsgálja.

(4) A rendelet 7.§ (1) bekezdésében meghatározott óvodáztatási támogatás pénzbeli és 
természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Az ellátás formájáról – a gyermekjóléti 
szolgálat véleményének beszerzése után – a jegyző dönt.

III. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

10. §

Általános szabályok

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes 
képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. A jegyző, mint első fokú 
gyámhatóság a Gyvt. 68.§ (3) bekezdés a) pontja alapján kötelezheti a szülők, hogy 
folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló 
kérelmet az alábbiak szerint terjesztheti elő:

a) A cigándi önkormányzat által fenntartott óvodában, általános iskolában biztosítható 
gyermekek napközbeni ellátása iránti igény elbírálásáról óvoda esetén az intézmény 
által alakított bizottság dönt, általános iskolában pedig a kérelmező bejelentése alapján 
történik az ellátás igénybevétele.

b) A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmekkel közvetlenül a gyermekjóléti 
szolgáltatást végző intézményhez, szervezethez lehet fordulni. A gyermekjóléti 
alapellátásnak a gyermek jólétét, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítását kell szolgálnia.

(3) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem elbírálását követően tájékoztatni kell a 
kérelmezőt:

a) az ellátás tartalmáról és feltételeiről,
b) az intézmény házirendjéről,

c) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.
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(4) Az ellátásra jogosult köteles a személyes gondoskodás nyújtásához adatot szolgáltatni, és 
a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról 
nyilatkozni.

11.§

Gyermekjóléti alapellátások

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális, személyes szociális 
szolgáltatás, amely szolgálja a gyermek lelki és testi egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 
történő nevelésének elősegítése érdekében

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése

b) a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése

c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, valamint a 
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése

d) szabadidős programok szervezése

e) hivatalos ügyek intézésének segítése.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

b) veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

c) az észlelő és jelző rendszerben résztvevő személyekkel és intézményekkel való 
együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 
érdekében

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: 
családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési 
zavarok ellensúlyozása,

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, 
gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében,

c) az egészségügyi és szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint 
a hatósági beavatkozás kezdeményezése,

d) javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási 
helyére vagy annak megváltoztatására.

(5) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 
érdekében

a) a családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek 
megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 
helyreállításához,

b) utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történő 
visszailleszkedéséhez.
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(6) A gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körében
a) figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét

b) meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedéseket

c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét

d) szervezi a helyettes szülői hálózatot

e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását

f) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését

g) szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz történő hozzájutást.

h) felkérésre vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit

i) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiséget 

(7) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes, azt a rendelet hatálya alá tartozó személyek 
vehetik igénybe.

(8) Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás 
szervezését, irányítását és összehangolását a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 
Alapszolgáltatási Központ Kistérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja.

12. §

Térítési díj

(1) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakat a Képviselő-testület évente 
külön rendeletben állapítja meg.

(2) A térítési díj megállapításával egyidejűleg dönt a gyermekétkeztetési és 
tankönyvtámogatás mértékéről is.

13. §

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a Cigánd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
szóló 13/1997.(XII.01) rendelet.

Cigánd, 2008. december 23

Gál Béla Németh Károly
jegyző polgármester


