
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
4/2006.(III.28.) SZÁMÚ 

R E N D E L E T E 
 

a gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról 
 

  
Szerencs Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. számú törvény 18. § (1) bekezdése b) pontjában, valamint annak 
végrehajtására vonatkozó, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:   
  

1. § 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
  
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálására   
      a)  25.000 Ft-ot meg nem haladó összegben a polgármester,   
      b) ezt meghaladó összegben a képviselő-testület szociális bizottsága    
          jogosult.  

2. § 
 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a  
      gyermeket gondozó család, mely   
      a) időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy   

b) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és más módon nem tud 
gondoskodni a gyermek eltartásáról, illetve   

c) alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre  
     szorul.   

 
(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult az a család, ahol   

a) az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,  

b) az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 110 %-át feltéve, ha 
ba) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő  
       gondozza, vagy 
bb) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
bc) a nagykorúvá vált gyermek, ha  
- nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még 

nem tötötte be, vagy  
- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem 

töltötte be,  
      feltéve, hogy az életvitelszerűen lakott lakás kivételével lakástulajdonnal, a 

mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű kivételével  jelentős értékű ingó 
vagyonnal nem rendelkezik.  

 
(4) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell 

érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban  
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a) vagyontárgyanként külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
húszszorosát, vagy 

b) a vagyontárgyak értékét együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
hetvenszeresét nem haladja meg.  

 
3. § 

 
(1) A támogatás mértékét úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon a támogatott anyagi és 

szociális helyzetéhez, valamint az adott élethelyzetben tényleges támogatást jelentsen.   
 
(2) A támogatás elsősorban természetben, de pénzben is nyújtható. A természetben nyújtott 

ellátási forma elsősorban tankönyv-  és tanszerellátás támogatása, gyermekintézmények 
étkezési térítésének díjkedvezménye, kollégiumi térítési díj, tandíj, egészségügyi 
szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás (gyógykezelés, utógondozás, 
speciális iskolai ellátás, ezzel járó utazási költségek, egészségbiztosítás által nem 
támogatott gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, tápszerek, vizsgadíjak, 
továbbtanulással kapcsolatban felmerül költség, tanulmányutak,  stb.) kifizetésének 
támogatása.   

 
4. § 

 
(1) A rendkívüli támogatás iránti igényt a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál kell 

benyújtani az e célra rendszeresített kérelem és nyilatkozat kitöltésével, jövedelmi és 
vagyoni helyzetre vonatkozó igazolásokkal együtt.   

 
(2) A kérelmező köteles a rendkívüli élethelyzet  tisztázásához szükséges iratokat, 

információkat rendelkezésre bocsátani, azt igazolni.   
 
(3) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága 

környezettanulmány készítésével vizsgálható. A jogosultság elbírálásánál a vagyoni 
helyzet vizsgálata kötelező abban az esetben, amennyiben hivatalos tudomás, vagy 
környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire  tekintettel a 
jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitathatók. Ekkor fel kell hívni a kérelmezőt az általa 
lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit 
igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek 
meghaladják a jövedelem-nyilatkozatban szereplő jövedelem 70%-át, a jövedelem a 
fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.    

 
(4)  A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző időszak (5) bek. szerinti 

havi átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha a jövedelmi 
viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.   

 
(5) Az igazolás módja:   

a)  munkabér esetén – a béralap terhére kifizetett mindennemű juttatással növelt, a 
kiállítást megelőző 3 havi nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás,   

b) munkanélküli járadékban részesülőnél az ezt megállapító határozat másolata és az 
utolsó 3 havi csekkszelvény alapján számított nettó jövedelem,   

c)  nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi, vagy előző havi szelvény, illetve 
átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonat, vagy a folyósító 
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szerv igazolása a havi teljes összegről, a nyugdíjas igazolvány egyidejű 
bemutatásával,   

d) rendszeres szociális segélyben részesülő nyilatkozata, melyet a hivatal saját 
nyilvántartásából ellenőriz,   

e)  a vállalkozók esetében az APEH igazolása az előző évi személyi jövedelemadó 
alapjáról és személyes nyilatkozat az előző 6 havi nettó jövedelem átlagáról,   

f)  egyéb (alkalmi munkából származó) jövedelmek esetén személyes nyilatkozat a havi 
átlagos nettó jövedelemről,   

g)  tartásdíj esetén a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, illetve a szülők 
közötti egyezséget jóváhagyó jogerős bírói végzés, gyámhatósági határozat, vagy 
teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen kifizetett 
tartásdíj utolsó hat havi átvételi elismervénye, vagy postai feladóvevénye. 
Amennyiben a tartásdíj fizetésére vonatkozóan magánokiratban történt az 
egyezségkötés, csatolni kell hozzá a tartásdíjat fizető személy utolsó hat havi 
átlagkereset igazolását;  

h) figyelembe kell venni a jövedelem megállapításánál a gyermekek  részére folyósított 
családi pótlék összegét, melyet igazolni kell,   

i) önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai 
tanulmányokat folytató gyermek ösztöndíjának éves összegét.   

                                                  
(6)  Kérelmező - azonos indokok alapján - csak egyfajta rendkívüli támogatást igényelhet 

Szerencs Város Önkormányzatától.   
  

5. § 
  
(1) Ez a rendelet 2006. április 1. napján lép hatályba.   
 
(2)  Hatálybalépésével egyidejűleg Szerencs Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi és 

gyámügyi ellátásról szóló, 3/1998. (I.28.) és  17/2003. (VIII.26.) számú rendeletekkel 
módosított és kiegészített 25/1997.(X.22.) számú rendelete hatályát veszti.   

 
 
Szerencs, 2006. március 28.  
 
 
 
 

Dr. Bíró László     Rónavölgyi Endréné 
                     címzetes főjegyző           polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék:  
 

 3


	R E N D E L E T E
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

