
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (V.28.) (hatályos 2015.06.01. napjától) önkormányzati rendelete 

 
a gyermekvédelmi ellátásokról  

 
Pilisborosjenő Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 
20/C. § (9) bekezdésében, 29. § (1)–(2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés d) pontjában, 131. § 
(1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében és 162. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

(1) A rendelet célja, hogy a törvény által meghatározott önkormányzati ellátásokkal, 
intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek törvényben deklarált jogainak 
érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermek veszélyeztetésének megelőzéséről való 
gondoskodásban. Szabályozza a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának feltételeit, 
mértékét, valamint igénybevételük rendjét. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő Község közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint állandó tartózkodásra jogosító 
személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által 
menekültként elismert gyermekekre és fiatal felnőttekre.  

(3) A rendelet hatálya a gyermekvédelmi segély tekintetében az (2) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően kiterjed az EURÓPAI Szociális Kartát megerősítő országok 
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. 
Törvény rendelkezései szerint Magyarországon tartózkodó gyermekekre is. 

(4) E rendeletet kell alkalmazni a (2) – (3) bekezdésben meghatározott személyeken 
kívül a község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek esetében is, ha 
az ideiglenes hatályú elhelyezés, vagy más ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek 
veszélyetetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna. 

 
 

2.§ 
(1) Pénzbeli ellátások 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
b gyermekvédelmi segély 

(2) Természetbeni ellátások 
Általános iskolás gyermekek részére osztálykirándulás, nyári táboroztatás kifizetésének 
átvállalása 

(3) Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 
a) a gyermekek napközben ellátása érdekében működetett óvoda 
b) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása 
 
 
 

3.§ 



Hatásköri szabályok 
 

Az rendeletben meghatározott ellátások tekintetben 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tekintetében a jegyző 
b) rendkívüli települési támogatás keretein belül adható gyermekvédelmi segély 
tekintetében a képviselő - testület 
c) természetbeni ellátások ügyében a képviselő - testület 
d) Személyes gondoskodást nyújtó alapellátás tekintetében a képviselő – testület 

 
 

II. Fejezet 
 

Az egyes ellátási formák szabályai 
 

Pénzbeli ellátások 
 

4.§ 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  

 
(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja 

meg 
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításánál a 

jegyző a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 19.§ – 
20. § alapján jár el. 

(3) A kérelmet a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásokról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 3. számú mellékletén kell benyújtani. 
 

5.§ 
Gyermekvédelmi segély 

 
(1) E rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat rendkívüli települési 

támogatás keretein belül nyújtható gyermekvédelmi segélyben részesíti azt a gyermeket, 
akinek a családja létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került. Esősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként 
gyermekvédelmi segélyben 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 miatt anyagi segítségre szorulnak. 

(2) A gyermekvédelmi segély összegének megállapításánál figyelembe kell venni a 
szociális ellátásokat helyben szabályozó önkormányzati rendelet előírásait. 
 

6.§ 
 

Természetben nyújtott ellátások 
 
 

  (1) A gyermekvédelmi segély természetben is nyújtható általános iskolás gyermekek 
részére osztálykirándulás, nyári táboroztatás költségeinek átvállalása. 

a) Az osztályfőnök javaslata alapján azon gyermekek részére, akik az önkormányzati 
rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek, tanévente egyszer az önkormányzat részben 



vagy egészben átvállalhatja az iskolai kirándulás, illetve a táborozás költségeit. A támogatás 
összegét az iskola részére kell kifizetni.  

b) A képviselő – testület a rászoruló gyermekek részére a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján, iskolarendszeren kívüli táborozás költségeit is 
átvállalhatja.  
A támogatást a táborszervező részére kell kifizetni. Az összeg felhasználását költség 
kimutatással és jelenléti ív bemutatásával igazolni kell. 

(2) Az (1) a) illetve b) pontban megítélt, támogatásokkal legkésőbb a program 
befejeződését követő 30 napon belül el kell számolni az önkormányzat felé. A fel nem 
használt támogatások összegét vissza kell fizetni a Polgármesteri Hivatal Pénztárába.  

(3)  A rászorultság illetve a támogatás összegének megállapításánál figyelembe kell 
venni a szociális ellátásokat helyben szabályozó önkormányzati rendelet előírásait. 
 

III. fejezet 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

Gyermekjóléti alapellátások 
7.§  

 
 (1) A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség 
megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a gyermek családjából 
történő kiemelésének megelőzése. 

(2) Az önkormányzat az alábbi alapellátásokat biztosítja: 
a) a gyermekek napközbeni ellátása (óvoda), 
b) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. 

 
8.§ 

Óvodai ellátás 
(1) Az óvodai ellátás igénybevételére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

Törvény rendelkezései az irányadóak. 
(2) Az óvodai ellátás keretében biztosított étkeztetésért az önkormányzat külön 

rendeletében megállapított térítési díjat kell fizetni. 
 

9.§ 
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

 
(1) A családsegítői és gyermekjóléti szolgálat olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.  

(2) A szolgálat a Gyvt- ben meghatározottak alapján látja el feladatát, együttműködve a 
gyermekvédelemmel foglalkozó intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel:  
a) óvoda  
b) általános iskola 
c) védőnő 
d) háziorvos 
e) rendőrség 



f) gyámhatóság 
g) pszihológus 

(3) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat Pilisborosjenő Község 
Önkormányzatával kötött megállapodás alapján, a Talpon Maradni Családgondozó 
Kft. látja el. 

(4) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Pilisborosjenő Iskola utca 2. szám alatt 
működik.  
Ügyfélfogadási idő:  
hétfő      8 00 – 17 00  

kedd  13 00 – 16 00  
szerda    8 00 – 16 00  
csütörtök 13 00 – 16 00  
péntek    8 00 – 15 00  

(5) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.  
(6) A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, vagy  

a) a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak,  
b) illetve bármely állampolgárnak a  

–  gyermek veszélyeztetettségére utaló –  jelzése alapján végzi.  
(7) A (6) bekezdés szerinti kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül 

a családgondozónál lehet.  
(8) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. 

Záró rendelkezések 

10. § 
 

(1) Ez a rendelet 2015.06.01. napján lép hatályba.  
(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. végrehajtásának helyi szabályairól 
szóló 13/2004.(II.15.) Kt. sz. rendelete, és annak módosításai, a 41/2004.(VIII.15.), 
4/2005.(II.28.) és a 7/2006.(IV.20.) Kt., valamint a 21/2012.(X.30.) (hatályos 
2012.11.01. napjától) Önk. számú rendelete. 

 

Kelt: Pilisborosjenő, 2015. május 28. 

P. H. 

...............................................  
név, aláírás  

polgármester 

...............................................  
név, aláírás  

jegyző 

Kihirdetési záradék: 

Kihirdetés módja: ..................................... 
Dátum: ...................................................... 

  

  ...........................................  
név, aláírás  

jegyző 



 
 
 
 
 

 


