
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályairól 
egységes szerkezetben a 4/2018. (II. 20.) sz. rendelettel  

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) és (2) 
bekezdéseiben, a 19. § (2) bekezdésében, a 20. § (1) és (2) bekezdésében, a 20/C. § (2) és (4) 
bekezdésében, a 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) 
bekezdésében és a 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 
 

1. § A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által az önkormányzatok számára 
meghatározott, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a 
feltételrendszert, az eljárási szabályokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások biztosítását szabályozza a helyi sajátosságok figyelembevételével. 

 
2. A rendelet hatálya 

 
2. §  A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. §-a által meghatározott azon személyekre, akik 
Alsónémedi nagyközség közigazgatási területén jogszerűen tartózkodnak. 
 

3. Eljárási szabályok 
 
3. § (1) Az ellátások iránti kérelmet az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban (a 
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási időben, az arra rendszeresített 
nyomtatványon lehet benyújtani. 
(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai jövedelem- és vagyoni 
viszonyairól szóló igazolást, valamint a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali 
tagozatán tanuló gyermek, fiatal felnőtt esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói, 
hallgatói jogviszony fennállásáról.  
(3) A kérelem előterjesztésekor 

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelméről, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelem egyhavi átlagáról 

kell igazolást benyújtani. 
 



(4) A jövedelem valódiságát igazoló iratok különösen a következők lehetnek: a munkáltató 
által kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat, vagy 
a kifizetésről szóló igazoló szelvény (pl.: nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat 
megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, stb. Vállalkozó esetében az illetékes 
NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó 
alapjáról. Amennyiben a kérelmező, illetve vele közös háztartásban élő nagykorú személy 
nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali tagozatos tanuló és ezt iskolalátogatási 
igazolással igazolja - úgy köteles kérelméhez csatolni a munkaügyi központ igazolását, hogy 
álláskeresőként nyilvántartják. 
(5) Mellőzni lehet a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a 
kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, 
amelyhez a jövedelmi és vagyoni helyzetét igazolta és vélelmezhető, hogy helyzetében nem 
történt a jogosultságot érintő változást. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni. 
(6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi 
felelősséggel nyilatkozatot tesz. 
(7) A jövedelem, a vagyon és a rendszeres pénzellátás meghatározását a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak 
tartalmazzák. 
(8) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását - a támogatást kérelmezőn kívül - 
nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó 
intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi 
szervezet is kezdeményezheti. 
(9)1 E rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  rendelkezései az irányadóak. 
(10) A jegyző a gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás 
biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet a Gyvt. 138. §-ában 
előírtaknak megfelelő tartalommal. 

 
II. Fejezet 

Pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 
alapellátások 

 
4. § Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat 
biztosítja:  

a) a pénzbeli és természetbeni ellátások közül:  
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, 
ab) az óvodáztatási támogatást,  
ac)2 tehetséges tanulók támogatását 

b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül:  
ba) a gyermekjóléti szolgáltatást. 

 
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 
 5. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző állapítja meg Gyvt. 19. - 20/A. 
§-aiban meghatározott feltételek fennállása esetén.  
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló 
eljárás részletes szabályait a Gyer. 65. - 68. §-ai tartalmazzák.  
  
                                                 
1 Módosította a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 
2 Beillesztette a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 



5. Óvodáztatási támogatás 
 
6. § (1) Az óvodáztatási támogatást a jegyző állapítja meg a Gyvt. 20/C. §, valamint a Gyvt. 
160/A. §-aiban meghatározottak alapján. 
(2) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás részletes 
szabályait a Gyer. 68/F. – 68/L. §-ai tartalmazzák.  
 
    5/A.3 Tehetséges tanulók támogatása 
 
6/A.§. (1) Jelen rendelet alapján egyszeri pénzbeli támogatást kaphat az az Alsónémedi 
állandó lakcímmel rendelkező tehetséges tanuló, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: 

a) az általános iskola 8. osztályát befejezte, 
b) a 7. és 8. osztályos tanulmányi átlageredménye tanévenként külön-külön értékelve 

elérte vagy meghaladta a 4,5-es átlagot, 
c) a 7 és 8. osztályban a magatartása legalább jó (4) rendű, 
d) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 3,5-szeresét és 
e)  a 7. és 8. osztályos volt osztályfőnök támogatása. 

(2) A támogatás iránti kérelmeket a 8. osztály befejezésének évében augusztus 31-ig lehet 
benyújtani a Polgármesteri Hivatalba.  
(3) A kérelemhez csatolni kell:  

a) a 7. és 8. osztályos bizonyítvány fénymásolatát,  
b) a család jövedelmére vonatkozó, e rendelet melléklete szerinti nyilatkozatot,  
c) a 7. és 8. osztályos volt  osztályfőnök támogató véleményét. 

(4) A támogatási kérelmek tárgyában a képviselő-testület KESZ Bizottsága dönt. 
(5) A támogatás mértéke: 30.000 Ft/tanuló 
 

6. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
7. § (1)4 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást „Kertváros” 
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő „Kertváros” Szociális és Családvédelmi 
Központja keretében biztosítja a 2351 Alsónémedi, Fő út 75. szám alatti épületben. 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39. - 40. §-ai 
határozzák meg. 
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módjáról a Gyvt. 31. - 32. §-ai 
rendelkeznek. 
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.  
(5) Az ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ában szabályozottak szerint. 
 
 

III. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
8. § (1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló, többször módosított 9/2006.(VII.10.) önkormányzati rendelet. 

                                                 
3 Beillesztette a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 
4 Módosította a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 



(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben és a Gyer.-ben foglaltakat kell 
alkalmazni. 
(4) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján 
és a www.alsonemedi.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

 
Vincze József                                         Dr. Percze Tünde 
  polgármester                                                       jegyző 

 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. december 18. 
 
                

Dr. Percze Tünde 
                     jegyző  
 
 
 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2018. október 21-én! 

 


