
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról.

Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekek 
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvényben 
(továbbiakban  Gyvt.)  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  gyermekvédelmi  és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelettel  (továbbiakban 
Gyer.)  összhangban  meghatározza  a  gyermekek  részére  nyújtható  pénzbeli, 
természetbeni,  valamint  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  helyi 
rendszerét.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. §.

A  gyermekek  törvényben  foglalt  jogainak  és  érdekeinek  érvényesítéséhez, 
valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, megszüntetéséhez 
Ludányhalászi község Képviselő-testülete rendeletben szabályozza a gyermekek 
védelmében igénybe vehető ellátások egyes formáit, az igénybevétel feltételeit, 
mértékét,  az  ellátások  megszűnésének  módjait  a  Gyvt.-ben  és  a  Gyer.-ben 
foglaltakkal összhangban.

2. §.

(1) 1A rendelet hatálya kiterjed 
a) a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a Ludányhalászi község 

közigazgatási  területén  lakóhellyel  rendelkező  magyar 
állampolgárságú,  valamint  –  ha  nemzetközi  szerződés 
másként  nem  rendelkezik  –  a  letelepedési  vagy 
bevándorlási  engedéllyel  rendelkező,  továbbá  a  magyar 
hatóságok  által  menekültként  elismert  gyermekre,  fiatal 
felnőttre és szüleire.

b) 2 a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező 
személyek beutazásról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. 
törvény (továbbiakban Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 

1 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(10.15.) sz. rendeletének 
1.§-a. 
2 Módosította: 20/2007. (12.21.) sz. rendelet 1.§-a Hatályba lépés 2008. 01. 01-én. 



tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az 
ellátás  igénylésének  időpontjában  az  Szmtv.-ben 
meghatározottak  szerint  tartózkodási  jogát  a  Magyar 
Köztársaság  területén  gyakorolja  és  a  polgárok  személyi 
adatainak  és  lakcímének  nyilvántartásáról  szóló  törvény 
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(2)A  rendelet  hatálya  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 
tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az 
Európai Szociális  Kartát megerősítő országok állampolgárainak a 
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. 
tv.  rendelkezései  szerint  jogszerűen  Magyarországon  tartózkodó 
gyermekeire is.

3. §.

A gyermekvédelmi feladat és hatáskörök gyakorlását e rendelet 1. számú 
melléklete rögzíti.  

4. §.

Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a gyermekek 
védelmére az alábbi ellátási formákat biztosítja:

a) 1pénzbeli és természetbeni ellátás:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
- tankönyvtámogatás
- beiskolázási támogatás

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek  napközbeni  ellátása  érdekében  működtetett  óvoda, 

általános iskolai napközi, 
- gyermekek átmeneti gondozása

II. FEJEZET

Eljárási rendelkezések

5. §.2

1 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006. (02.16.) sz. rendeletének 
1.§-a.
2 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2005.(10.28.) rendelete 2.§-a
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Gyermekvédelmi  ellátásra  való  jogosultság,  a  jogosultat  érintő  jog  és 
kötelezettség  megállapítására,  hatósági  ellenőrzésre  a  közigazgatási  hatósági 
eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  törvényt  a  Gyvt-ben 
meghatározott eltérésekkel és e rendelet szabályai szerint kell alkalmazni.

6. §.

(1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások iránti 
kérelmet  a  Polgármesteri  Hivatalnál  terjesztheti  elő  a  gyermek 
törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt (továbbiakban kérelmező) 
az egyes ellátási formákra rendszeresített nyomtatványon.

(2) Hivatalból  is  indulhat  eljárás  a  gyermek  veszélyeztetettségére 
vonatkozó jelzés alapján.

7. §.
(1) 1A kérelem elbírálásához és az adatnyilvántartáshoz szükséges:

- a kérelmező, a gyermek(ek) személyazonosító adatai,
- jogosultság megállapításához szükséges adatok.

(2)A számítógépen vezetett adatnyilvántartásra, az adatok kezelésére, 
a Gyvt. 134. §-142. §. rendelkezései az irányadók.

8. §.

(1) 2A jövedelem számításánál a kérelem benyújtását megelőző három 
hónap havi átlagát kell figyelembe venni.

(2) 3,4A jövedelem számításánál  a  Gyvt.  19.  §  (3)-(4)  bekezdésében 
foglaltakat  kell  alkalmazni,  valamint  a  Gyvt.  5.  §  r)  pontjában 
foglaltakat, mely szerint jövedelemnek az 1993. évi III. tv. 4.§ (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározottak minősülnek.

 
9. §.

1 Módosította: a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004. (04.20.) sz. rendeletének 
1 §-a
2 Módosította a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006. (02. 16.) számú 
rendeletének 2. §-a.
3 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2005.(10.28.) rendelete 3. §-a
4 Módosította:  Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  3/2006.  (02.  16.)  számú 
rendeletének  2. §-a.
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(1) 1Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén a kérelmezőt 8 napon 
belül  –  határidő  megjelölésével  –  adatpótlásra  kell  felhívni. 
Amennyiben a kérelmező a hiánypótlásnak határidőben nem tesz 
eleget és a mulasztást hitelt érdemlően nem tudja igazolni, az eljáró 
szerv az eljárást megszünteti.

(2) A kérelmező vagyoni -, szociális -, életkörülményeinek tisztázása 
érdekében  helyszíni  szemle  tartható  és  környezettanulmány 
(helyzetértékelés) készíthető.

(3) 2Az  ellátásban  részesülő  köteles  a  jogosultság  feltételeit  érintő 
lényeges  tények,  körülmények  megváltozását  15  napon  belül  a 
Polgármesteri Hivatalban írásban bejelenteni.

(4) 3

III. FEJEZET

Pénzbeli és természetbeni ellátások

                                10. §.4

  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

11.§.

Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti,  ha a 
gyermeket  gondozó  család  időszakosan  létfenntartási  gondokkal 
küzd,  vagy  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe 
került.

12. §.

(1)Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra a kérelmező akkor jogosult, 
ha a – e rendelet 11. § szerinti  – családban az egy főre számított 

1 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006. (02.16.) számú 
rendeletének 3. §-a.
2 Módosította: A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004. (04.20) sz. rendeletének 
2. §-a                            
3 Hatályon kívül helyezte a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004. (04.20) sz. 
rendeletének  2. §-a. Hatálytalan: 2004. 05. 01.
4 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006. (02. 16.) számú 
rendeletének 4. §-a.

4



jövedelem:  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének 
150 %-át nem haladja meg.

(2) 1

 

(3) 2A család jövedelmének megállapítását, számítását e rendelet 9. §. (1) 
bekezdése  alapján  kell  elvégezni,  irányadó  időszaknak  a  kérelem 
benyújtását megelőző 3 hónapot tekinti.

(4) 3

  (5)4 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és 
gyermekenként nem haladhatja meg a az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 60 %-át.

Tankönyvtámogatás

13. §.

(4) Az önkormányzat – hivatalból jövedelemre tekintet nélkül – a 
tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Ludányhalászi általános 
iskolai  tanulók részére  a  tanulmányok folytatásával  járó anyagi 
terhek enyhítése érdekében tankönyvtámogatást biztosít.

(5) Az  önkormányzat  által  fenntartott  általános  iskolába  járó 
tanulók  részére  az  önkormányzat  a  támogatást  természetben 
nyújtja  úgy,  hogy  a  tanulók  számára  ingyenesen  biztosítja  a 
tankönyveket.

              

14. §.

1 Hatályon kívül helyezte: a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004. (04.20) sz. 
rendeletének 4. §-a. Hatálytalan: 2004. 05. 01.
2 Módosította: a Ludányhalászi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004. (04.20) sz. rendeletének 
4. §-a
3 Hatályon kívül helyezte: a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004. (04.20) sz. 
rendeletének  4 §-a. Hatálytalan: 2004. 05. 01.
4 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  7/2007. (04.20.) sz. rendeletének 1 
§-a
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Beiskolázási támogatás

(1) 1 2 Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
tanévkezdéskor,  valamennyi  Ludányhalászi  községben 
lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton középfokú oktatásban, 
illetve  középfokú  képzésben  tanulmányokat  folytató  diák 
részére egyszeri támogatást állapít meg.

(2)A támogatási keret összege a mindenkori éves költségvetésben 
kerül megállapításra.

(3)A beiskolázási támogatás megállapításának, illetve kifizetésének 
feltétele az iskolalátogatási igazolás benyújtása.

  
15. §.

 
Természetben nyújtott ellátások

(1) 3A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  pénzbeli  és 
természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(2) Természetbeni ellátások különösen:
- gyermekintézmények étkezési térítési díjának átvállalása,
- élelmiszerutalvány biztosítása,
- tankönyv, és tanszerellátás támogatása.

(3) 4A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  pénzbeli  és 
természetbeni formájáról a megállapító határoz.

(4) 5,6A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  elsősorban 
akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha

- a  kérelem  a  gyermek  étkeztetési  térítési  díjának  támogatására 
irányul. 

IV. FEJEZET

1 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testület 13/2006. (09.27.) sz. rendelete
2 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testület 14/2008. (12.19.) sz. rendelet 1.§-a
3 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (08.11.) sz. rendelet 1§-a.
4  Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (08. 11.) sz. rendelet 1. 
§-a.
5 Módosította:  Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (08.11.) sz. rendeletének 
1. §-a.
6 Módosította: a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004. (04.20) sz. rendeletének 
5. §-a.
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekek átmeneti gondozása

                                                              16. §.

(1) Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti 
alapellátásként  gyermekjóléti  szolgálatot,  a  gyermekek 
napközbeni  ellátására  óvodai,  iskolai  napközi  ellátást 
biztosít,  továbbá  –  igény  esetén  -  a  gyermekek  átmeneti 
gondozását  a  feladatot  ellátó  intézménnyel  kötött  eseti 
megállapodás szerint biztosítja.

(2) A személyes gondoskodást  nyújtó ellátások igénybe vétele 
önkéntes.

(3) Ha  a  gyermek  védelme  az  önkéntes  igénybevétellel  nem 
biztosított, a települési önkormányzat jegyzője a védelembe 
vétel során az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el.

Gyermekjóléti Szolgáltatás

17. §.1

Az  önkormányzat  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  a  község 
közigazgatási  területén  társulási  formában,  a  szécsényi  székhellyel 
működő Szécsény Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
útján látja el.

Gyermekek napközbeni ellátása

Óvodai ellátás, iskolai napközi

18. §.

A  gyermekek  napközbeni  ellátására,  az  óvodai  ellátás,  iskolai 
napközis  ellátás  igénybevételére  a  közoktatásról  szóló  többször 

1 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005.(08.29.) sz. rendeletének 
1.§-a, a 11/2005.(10.28.) rendelete 4.§-a.
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módosított  1993.  évi  LXXIX.  törvény  rendelkezéseit  kell 
alkalmazni. 

Gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj

19 §.

(1)Az óvodai ellátás, illetve a napközis foglalkoztatás keretében 
biztosított ellátások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat 
fizetni.

(2)A  gyermekek  napközbeni  ellátása  keretében  biztosított 
étkeztetések intézményi térítési díjának mértékét a Képviselő-
testület évente, külön rendelettel határozza meg.

(3) 1

(4) 2

(5) 3

(6) 4, 5, 6

(7) 7, 8

V. FEJEZET

1 Hatályon kívül helyezte: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (08. 11.) sz. 
rendeletének 2. §-a.
2 Hatályon kívül helyezte: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (08. 11.) sz. 
rendeletének 2. §-a.
3 Hatályon kívül helyezte: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (10.31.) sz. 
rendeletének 1. §-a
4 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  10/2004.(08.06.) sz. rendeletének 
1.§-a. 
5 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (04.20.) sz. rendeletének 2. 
§-a
6 Hatályon kívül helyezte: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (10.31.) sz. 
rendeletének 1. §-a
7 Módosította: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  10/2004.(08.06.) sz. rendeletének 
1.§-a.
8 Hatályon kívül helyezte: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (10.31.) sz. 
rendeletének 1. §-a
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Záró rendelkezések

20. §.

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Jelen  rendelet  által  nem szabályozott  kérdésekben  a  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 
1997.  évi  XXXI.  tv.  a  gyámhatóságokról,  valamint  a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 
149/1997.(IX.10) sz. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ludányhalászi 2003. szeptember

         Szigeti László                                   Kereszti Imréné
          polgármester                                             jegyző

Rendelet kihirdetve.

Ludányhalászi 2003. 09. 05.

                                                              Kereszti Imréné 
                                                                         jegyző
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1. számú melléklet

A gyermekvédelmi feladat és hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint e rendelet melléklete 
rögzíti.

1.) A Képviselő-testület saját hatáskörben:  
- gyermekvédelmi ellátásokra szerződéskötés,
- átruházott  hatáskörben  hozott  érdemi  határozatok  ellen  érkezett 

fellebbezések elbírálása,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása,
- jogosulatlanul  és  rosszhiszeműen  igénybe  vett  támogatás 

visszafizetésének elengedése, mérséklése
- 1

- tankönyvtámogatás
- beiskolázási támogatás

2.) A polgármester saját hatáskörben  :
           -  gyermekek átmeneti gondozása

3.) Szécsény  Kistérség  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat   
átruházott hatáskörben

          - gyermekjóléti szolgáltatás

5.) Intézményvezető hatásköre:
- személyi térítési díj megállapítása,
- a  megállapított  személyi  térítési  díjat  vitató  kérelem továbbítása 

elbírálás céljából a Képviselő-testületnek.

1 Hatályon kívül helyezte: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (10.31.) sz. 
rendeletének 2. §-a
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                                                                                                       22. sz. melléklet

2 Hatályon kívül helyezte: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (08. 11. ) sz. 
rendeletének 3. §-a.
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