
 
 

Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének az 1/2015. (II.25.), 
6/2014. (IX.17.), a 16/2013. (XII.31.), és a 15/2013. (X.3.) önkormányzati 

rendeletekkel módosított 10/2009.(XI.30.) sz. rendelete 
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 

 
 (Egységes szerkezetben, a legutóbbi módosítások dőlt betűvel jelölve)  
 
Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 18.§-ában, 
a 20/C §. (4) bekezdésében, a 21.§-ában, és a 29.§- ában kapott felhatalmazás alapján, 
az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról, és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a következő rendeletet 
alkotja: 
 

I. 
 

A rendelet célja, hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet célja, hogy a gyermekvédelmi törvényben (továbbiakban: Gyvt.) 
megállapított, az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások feltételrendszerét és 
igénybevételének módját meghatározza. 
 

2.§ 
 
A rendelet hatálya Kerecseny községben lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárságú gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, valamint a Gyvt. 4.§-ában 
meghatározott személyekre terjed ki. 
 
 

II. 
Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

      Gyermekekre tekintettel adható települési támogatás1  
 

3.§ 
 

(1) A Képviselőtestület kérelemre, gyermekekre tekintettel adható települési 

támogatást állapít meg annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

                                              
1 Önkormányzati segélyről települési támogatásra változtatta: 1/2015. (II.25.) önk. rendelet. Hatályos: 
2015.03.01-től. 



öregségi nyugdíj legkisebb összegének  50 %-át2, és a család létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, vagy időszakosan létfenntartási 
gondokkal küzd. Rendkívüli élethelyzetnek minősül a szülő vagy a gyermek 
tartós betegsége, balesete, a családot ért elemi kár, mindkét szülő 
munkanélkülivé válása. 

(2) A gyermekekre tekintettel adható települési támogatás iránti kérelmet  a szülő 
vagy más törvényes képviselő Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
(továbbiakban: Hivatalhoz)3  nyújthatja be. A kérelemben meg kell jelölni a 
rendkívüli élethelyzetet előidéző okot, a kérelemhez csatolni kell a közös 
háztartásban élők 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolását, a rendkívüli 
élethelyzetet igazoló dokumentumokat (betegségről, balesetről orvosi igazolást, 
munkaviszony megszűnésére vonatkozó igazolást.) 

(3) A gyermekekre tekintettel adható települési támogatás összege alkalmanként 
5000 Ft, egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek maximum 10.000 Ft 
támogatásban részesülhet. 

 
 
 

Tankönyvtámogatás 
 

4.§ 
 

(1) 4A Képviselőtestület a tanévkezdés megkönnyítése érdekében Kerecseny 
községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is itt tartózkodó 
általános iskolás tankönyveinek árát megtéríti a szülő, ill. más törvényes 
képviselő részére, a tankönyv megfizetését igazoló bizonylat bemutatása 
ellenében. 

 
(2) 5A Képviselőtestület a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére a 

középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló részére, – amennyiben 
más állami támogatásban nem részesül -, szeptemberben 10.000 Ft6 

tankönyvtámogatást biztosít. A kérelmet a Hivatalhoz7 kell benyújtani, 
melyhez csatolni kell az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási 
igazolást.  
 

(3) Nem jár tankönyvtámogatás annak a tanulónak, akinek a szülője ellen az előző 
tanévben igazolatlan iskolai mulasztások miatt szabálysértési eljárás indult, 
vagy a tanuló a megkezdett tanévet nem fejezte be, vagy aki magántanulóként 
folytat középfokú oktatási intézményben tanulmányokat. 
 

                                              
2 Módosította: 1/2015. (II.25.) önk. rendelet. Hatályos: 2015. 03.1-től. 
3 Módosította: 16/2013.(XII.31.) önk. rendelet 6. § (2), hatályos: 2014.01.01-től. 
4 Módosította: 15/2013.(X.3.) önk. rendelet, hatályos: 2013.10.04-től. 
5 Módosította: 15/2013.(X.3.) önk. rendelet, hatályos:2013.10.04-től. 
6 Önkormányzati segélyről települési támogatásra változtatta: 1/2015. (II.25.) önk. rendelet. Hatályos: 
2015.03.01-től. 
7 Módosította: 6/2013. (XII.31.) önk. rend. 6.§ (1). Hatályos: 2014.01.01-től. 



(4) A képviselőtestület a tankönyvtámogatással kapcsolatos hatáskörét a 
polgármesterre ruházza át.8 

 
Gyermekek mikulásnapi támogatása 

 
5.§ 

 
A Képviselőtestület hivatalból, minden év december 6-án, valamennyi Kerecseny 
községben lakóhellyel rendelkező, 14 év alatti gyermek részére Mikulás csomagot 
ajándékoz, maximum 500 Ft/ fő értékben. 
 
 

Természetben nyújtott ellátások 
 

6.§ 
 

(1) A Képviselőtestület a gyermekekre tekintettel adható települési támogatást9 

természetbeni ellátásként nyújtja a következő esetekben: 
- ha a gyermeknek a tanévkezdéshez szükséges felszerelését, megfelelő 

ruházatát  a szülő nem biztosította, 
- ha feltételezhető, hogy a szülő a támogatást nem a gyermek ellátására 

fordítja, 
- ha a kérelem természetbeni ellátásra vonatkozott 
- ha a szülőnek egy hónapot meghaladó étkezési térítési díj hátraléka van 

az óvodában, vagy az iskolában 
(2) A Képviselőtestület a természetbeni ellátásra vonatkozó döntés meghozatala 

előtt  kikéri az oktatási, nevelési intézmény vezetőjének véleményét. 
(3)  A Képviselőtestület a Gyvt. 20/C. §. (3) bekezdése szerint első ízben járó 

óvodáztatási támogatást kizárólag természetbeni ellátásként nyújtja. A 
támogatás megállapodás alapján a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 
Szociális Alapellátó Központ részére kerül kifizetésre, elszámolási 
kötelezettséggel. 

(4) A Szociális Alapellátó Központ a támogatás összegéből az óvodavezető 
javaslatának figyelembevételével vásárolja meg a gyermek óvodáztatásához 
szükséges eszközöket. A támogatás kizárólag az óvodáztatáshoz kapcsolódó 
eszközök és ruházat vásárlására fordítható. 

  
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

7.§ 
 

A Képviselőtestület a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
- gyermekjóléti szolgálat 

                                              
8 Beiktatta: 6/2014. (IX.17.) önk.rend 1.§. Hatályos: 2014. 09.18-tól. 
9 módosította: 1/2015. (II.25.) önk. rendelet. Hatályos: 2015.03.01-től. 



- gyermekek napközbeni ellátását és étkeztetését óvodában, iskolai 
napköziben 

 
 

Gyermekjóléti szolgálat 
 

8.§ 
 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást a Képviselőtestület a Zalakarosi Kistérségi 
Társulás Intézménye által biztosítja10. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
(3) A szolgáltatás igénybevételét a szülő, vagy más törvényes képviselő kérheti a 

Hivatalnál, vagy közvetlenül a családgondozónál.  
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40.§-ai határozzák meg. 

 
Óvodai ellátás, iskolai napközi, étkeztetés biztosítása 

 
9.§ 

 
(1) Az óvodai, iskolai napközi, étkeztetés biztosítása a közoktatásról szóló, 

módosított 1993. évi LXXIX. Tv. rendelkezései alapján történik. 
(2) Az óvodai ellátás és az iskolai napközi igénybevétele térítésmentes, az ott 

igénybe vett étkezés után azonban térítési díjat kell fizetni. 
(3) Az óvodába és az iskolai napközibe történő felvételről az intézmény vezetője 

dönt. 
(4) Az étkezési térítési díjat az intézmény vezetője határozza meg, a fenntartók 

által elfogadott élelmezési nyersanyagnorma alapján. 
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításáról – saját intézmények 

hiányában - az Önkormányzat ellátási szerződést köt, illetve 
intézményfenntartó vagy többcélú kistérségi társulás útján gondoskodik. Az 
ellátási szerződés megkötése, módosítása vagy megszüntetése kizárólag a 
Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 

 
 

Záró rendelkezések 
 
10.§ 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kerecseny község Önkormányzat 

Képviselőtestületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2005. 
(X.19.) sz. rendelettel módosított 13/2004.(XI.30.) sz. rendelete hatályát veszti. 

 

                                              
10 6/2013. (XII.31.) önk. rend. 6.§ (4). Hatályos: 2014.01.01-től. 



(3) A Rendelet Tankönyvtámogatás címének módosított 4. § (1)-(2) bekezdése a 
kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.   

 
 
 
 
 
 
 
                     Réti Alfréd sk.                                  Kálócziné Éberling Márta sk. 
                     polgármester                                                  körjegyző   

 
 
 

Kihirdetve: 
 
Kerecseny, 2009. november 30. 
 
 

Kálócziné Éberling Márta sk. 
             körjegyző 


