
Prügy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
 21/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete  

a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekvédelmi alapellátásokról 
 
 

Prügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, 20/C. § (9) 
bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 
 

I. fejezet 
 

Eljárási szabályok 
 

1. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítása iránti eljárást 
a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre vagy 
b) hivatalból 

lehet megindítani. 
(2) Amennyiben az ellátást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (4) bekezdésében meghatározottak 
kezdeményezik, az eljárást hivatalból kell megindítani. 

(3) Ha a gyermekvédelmi törvény másképpen nem rendelkezik a jövedelemszámításnál 
irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap, az egyéb 
jövedelmeknél pedig egy év. 
 

II. Fejezet 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

1. Óvodáztatási támogatás 
 
 

2. § (1) Az első alkalommal folyósításra kerülő óvodáztatási támogatás akkor nyújtható 
természetben, ha a családban él védelembe vett gyermek. 

(2) A települési önkormányzat jegyzője az első alkalommal természetben nyújtandó 
óvodáztatási támogatást a Prügy Községi Szociális Szolgáltató Központ (3925 Prügy, Petőfi 
u. 39.) gyermekjóléti szolgálat közreműködésével biztosítja. 

(3) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatással segíteni kell a gyermek rendszeres 
óvodába járását, ezért a természetbeni támogatás formája elsősorban utcai ruha, utcai cipő, 
váltóruha, tisztasági csomag biztosítása. 
 

III. Fejezet 
 

Rászorultságtól függő egyéb pénzbeli ellátások 
 

3. § Az önkormányzat képviselő-testülete rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként a 
következő jogcímeken állapít meg támogatást 

a) fogyatékkal élő gyermekek támogatása, 
b) gyógyszertámogatás, 
c) étkeztetési támogatás. 
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2. Fogyatékkal élő gyermekek támogatása 
 

4. § A fogyatékkal élő gyermekek támogatása a tartósan fogyatékkal élő gyermeket nevelő, 
szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása. 

5. § (1) A pénzellátás feltétele, hogy 
a) a gyermek tartósan fogyatékos állapotáról a kérelmező a kérelem mellékleteként csatolja 

az igazoló orvosi szakvéleményt, 
b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
(2) Az ellátás összege 5.000,- Ft/hó. 
(3) Az ellátást egy határozattal maximum 1 évre lehet megállapítani. 
(4) Az támogatás több egymást követő évben is adható, de ebben az esetben a kérelmet a 

kérelmezőnek évente meg kell újítania. 
 
 

3. Gyógyszertámogatás 
 

6. § A gyógyszertámogatás a folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló gyermekeket 
nevelő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása. 

7. § (1) A pénzellátás feltétele, hogy 
a) a gyermek tartós, legalább 1 évet elérő folyamatos gyógyszeres kezelés állapotáról a 

kérelmező a kérelem mellékleteként csatolja az igazoló orvosi szakvéleményt, 
b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
(2) Az ellátás összege a gyermek havi gyógyszerköltségének 50 %-a, de maximum 5.000,- 

Ft/hó. 
(3) Az ellátást egy határozattal maximum 1 évre lehet megállapítani. 
(4) Az támogatás több egymást követő évben is adható, de ebben az esetben a kérelmet a 

kérelmezőnek évente meg kell újítania. 
 
 

4. Étkeztetési támogatás 
 

8. § Az étkeztetési támogatás az óvodai nevelésben és általános iskolai oktatásban 
résztvevő gyermeket nevelő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok részére a 
gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetése alól mentesség biztosítása. 

9. § (1) A gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetése alóli mentesség az alábbi 
feltételek fennállása esetén állapítható meg: 

a) a gyermek az óvodai nevelésben vagy az általános iskolai oktatásban a településen részt 
vesz és ennek tényét a kérelmező a kérelem mellékleteként csatolt óvodai/iskolalátogatási 
igazolással igazolja, 

b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 

(3) A mentességet maximum 1 nevelési/oktatási évre lehet megállapítani. 
(4) A mentesség több egymást követő évben is megállapítható, de ebben az esetben a 

kérelmet a kérelmezőnek évente meg kell újítania. 
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IV. Fejezet 
 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások 
 
 

10. § Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formája: gyermekjóléti 
szolgáltatás. 
 

6. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

11. § A gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását és összehangolását az 
önkormányzat a Prügy Környéki Szociális Alapellátó és Gyermekjóléti Társulás tagjaként a 
Prügy Községi Szociális Szolgáltató Központ (3925 Prügy, Petőfi u. 41.) intézmény útján 
látja el.  

12. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételét nem kell kérelmezni, az ellátás 
érdekében az intézményt személyesen kell felkeresni.  

(2) A 11. §-ban meghatározott intézmény vezetője saját hatáskörében – külön eljárás 
nélkül – biztosítja a családgondozási ellátást. 

13. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét, ha az ellátás 
a) önkéntes, akkor az intézményvezető intézkedése alapozza meg,  
b) nem önkéntes, akkor a gyámhatóság határozata alapozza meg. 
(2) Az ellátás megszűnik 
a) ha az önkéntes igénybe vevő az ellátásra nem tart igényt, vagy 
b) a nem önkéntes igénybevétel esetén, annak okának megszűnésével, és az ellátás 

igénybevételének kötelezőségét megszüntető határozattal. 
(3) Az ellátás igénybevétele térítési díj mentes. 

 
 

V. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
 

14. § A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
15. § Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi szóló 9/2003. (VI.25.) 

önkormányzati rendelet. 
 
 
Prügy, 2013. december 17. 
 
 
              Dr. Bazsó Áron                                                                        Erdei Sándor 
 jegyző  polgármester 

 
 


