
 

Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályairól  

 

 

Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § 

(1) - (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

 1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre terjed 

ki. 

 

2. Gyermekek szociális alapon való támogatása 

 

2. § 

 

(1) A támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon a Gönci 

Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán, illetve a Gönci 

Közös Önkormányzati Hivatal Abaújvári Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani. 

 

(2) A támogatás megállapítását nevelési, oktatási intézmény, gyámhatóság, 

családvédelemmel foglalkozó intézmény, valamint természetes személy, vagy a 

gyermekek védelmének érdekeit ellátó társadalmi szerv is kezdeményezheti. 

 

3. § 

 

A jövedelem számításának és igazolásának módját a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) - (6) bekezdéseiben 

foglaltak szerint kell meghatározni. 

4. § 

 

(1) Támogatásban részesíthető az a gyermek, ahol a család időszakosan létfenntartási 

gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

 

(2) Elsősorban azt a gyermeket, illetve fiatal felnőttet lehet alkalmanként 

támogatásban részesíteni, akinek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni és 

az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul - 

amennyiben a kérelmező és vele közös háztartásban élő hozzátartozók egy főre jutó 

havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 200 %-át, gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében a 300 

%-át. 

 

(3) Az Önkormányzat a támogatást annak nyújtja, aki a (2) bekezdés szerinti 

feltételeknek megfelel, ha a támogatás 
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a)  tanulmányi, tankönyv költség lefedezéséhez, 

b) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén a családjával való 

kapcsolattartás elősegítéséhez, 

c) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költségeinek megtérítéséhez szükséges, 

vagy 

d) a gyermek, illetve a fiatal felnőtt megélhetése a kérelem benyújtásakor más 

módon nem biztosított. 

 

(4) A támogatások együttes összege naptári évenként nem haladhatja meg a 20.000 

Ft-ot. 

 

(5)  Nem részesíthető támogatásban  

a) az a család, mely ugyanazon, vagy hasonló élethelyzetre, illetve indokra való 

hivatkozással a tárgyévben települési támogatásban részesült,  

b) tanulmányi, tankönyv költség lefedezéséhez   

     ba) középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója,  

bb) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény hallgatója 

amennyiben iskoláztatási támogatásban részesül. 

 

(6) A támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható - különösen a védelembe vett 

gyermekek számára - az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, 

illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása tekintetében. 

 

 

3. Iskoláztatási támogatás 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat iskoláztatási támogatásban részesíti a településen legalább öt 

éve lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló gyermeket, fiatal felnőttet - 

amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, gyermekét 

(gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében a 300 %-át.  

 

(2) Az iskoláztatási támogatás annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek kerül 

megállapításra, aki a (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel, és 

a) középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója,  

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény nappali tagozatának első 

képzésben résztvevő hallgatója. 

 

6. § 

 

(1) Az iskoláztatási támogatás megállapítása egy tanulmányi félévre, kérelemre 

történik. 

 

(2) Az iskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon a nagykorú tanuló, a gyermekét saját 

háztartásában nevelő szülő vagy más törvényes képviselő évente két alkalommal 

- tanítási félévenként - február 15. napig és szeptember 15. napig nyújthatja be a 

Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a Gönci Közös Önkormányzati 

Hivatal Abaújvári Ügyfélszolgálatán. 

 

(3) A kérelemhez a 2.§ (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően csatolni kell: 
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a) a tanuló, hallgató lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, 

b) a tanulói, hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum 30 napnál nem régebbi, 

eredeti példányát. 

 

7. § 

 

 

(1) Az iskoláztatási támogatás összege 10.000,- Ft/hó; 

 

(2) Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmeket - tanítási félévenként - február 28. 

napig és szeptember 30. napig a képviselő-testület bírálja el. 

 

(3) Az iskoláztatási támogatás kifizetése félévente, a kérelem elbírálását követő 15 

napon belül, egy összegben a kérelmező által megadott bankszámlára történő 

utalással, annak hiányában készpénzben történik. 

 

 

4. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

8. § 

 

 

Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretében gyermekjóléti szolgáltatást 

biztosít. 

 

9. § 

 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az Abaúj - Hegyközi Többcélú 

Kistérség Társulás által fenntartott Abaúj - Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális 

Alapszolgáltatási Körzet keretében biztosítja. 

 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.  

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

10. § 

 

(1) Ez a rendelet 2021. augusztus 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 3/2018. (IV. 5.) 

önkormányzati rendelet. 
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KÉRELEM  

 

iskoláztatási támogatás megállapítására 20..…/20….. tanév ……. félévére 
 
 
 

1. A kérelmező (tanuló) személyére vonatkozó adatok: 
 

Neve: ……………………………………………………………………………………….…… 

Születési neve : …………………………………………………………………….…………….    

Anyja neve. …………………………………………………………………….………………... 

Születés helye, ideje:  …………………………………………………………………………… 

Lakóhely:    ....................................................................................................................

Tartózkodási hely:     .......................................................................................................  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:          

Telefonszám/e-mail címe: ......................................................,...................................................... 

 

2. Bankszámla adatok 

Számlavezető pénzintézet neve: .………………………………..……………………………….                                                     

Bankszámlaszáma: ……………………………………………………..………………………..   

                                                                        

3. Oktatási intézményre vonatkozó adatok 

Neve: …………………………………………………………………………..………………...                                                                                              

Címe: …………………………………………………………………………...………………..                                                                                               

Évfolyam: ………………………………………………………………………..………………                                                                                        

Csak felsőoktatási intézmény esetén töltendő ki 

Kar: ………………………………………………………………………………...…………….                                                                                                   

Szak, szakpár: ………………………………………………………………………..…………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Képzés típusa: alapképzés / mesterképzés / osztatlan képzés  

 

4. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő 

 

5. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő 

(egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező), az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe 

vehető közeli hozzátartozók adatai, valamint a jövedelemadatok (5/A - 5/B 

táblázat). 

 

 



5 

 

6. Egyéb nyilatkozatok 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 

ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához. 

 

 

Abaújvár, ………… év …………………………….. hónap ………. nap 

 

 

 ………………………..…………. 

kérelmező aláírása 

  

 

…………………………………… 

szülő/törvényes képviselő aláírása  

(kiskorú tanuló esetén) 

 

 

Mellékletek: 

           Kérelmező (tanuló) lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata 

 

Kérelmező (tanuló) tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum 

eredeti példánya



 
5/A táblázat:  

 

 

 
Neve és születési neve 

Születési 

helye, ideje 
Anyja neve Állampolgársága Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ) 

1. Szülő        -    -    

2. Szülő házastársa/élettársa        -    -    

3. Egyéb rokon (akinek eltartásáról 

a család gondoskodik) 

    

   -    -   

4. Kérelmező (tanuló) testvérei        -    -    
        -    -    
        -    -    
        -    -    
        -    -    

 

Megjegyzés: 

1. Az 5/A táblázat 3. pontjában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyve alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont 

kell feltüntetni. 

 

2. Az 5/A táblázat 4. pontjában a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 

tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell feltüntetni. 

Gyermekeken a kérelmező szülő vér szerinti, örökbe fogadott, valamint a házastárs és az élettárs gyermekeit egyaránt érteni kell. 

 

3. Az 5/A táblázat „Állampolgársága” oszlopában a nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni azt is, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott 

vagy menekült jogállású. 
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5/B táblázat:  

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 

jövedelme 

Szülő 

jövedelme 

Szülő 

házastársa/ 

élettársa 

jövedelme 

A kérelmezővel közös háztartásban 

élő testvér(ek) jövedelme 
Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 
       

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből származó jövedelem 
       

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 

ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti 

bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó 

ellátás 

       

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 

támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), 

gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési 

támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 

       

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv 

által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 
       

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 
       

7. A család összes nettó jövedelme         

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett 

tartásdíj összege) 
       

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ............................... Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a 

családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési 

támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

 

 


