
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 18/1999 (VI. 29.) SZ. RENDELET 
32/1997. (XI. 04.) sz. rendelet 

a  gyermekkorúak  és fiatal felnőttek pénzbeli és természetbeni 
szociális juttatásairól 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 10.§. a.) pontja, 
valamint az 1997. évi XXXI. törvény 18.§. (1)-(2). bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak 
szerint szabályozza a Gyermekkorúak és fiatal felnőtt korúak pénzbeli és természetbeni szociális ellátása  
megállapításának feltételeit: 
1. §  A rendelet célja 
E rendelet az 1997. évi XXXI. törvényből eredő rendeletalkotási kötelezettségből kiindulva rendelkezik a 
rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint a gyermekvédelmi prevenció során helyettes 
szülőnél elhelyezett gyermek nevelési díjáról és nevelési ellátmányáról, illetve a természetben nyújtott 
ellátásukról annak érdekében, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere a Gyermekvédelmi 
Törvény kapcsán önálló szerkezeti egységben jelenjen meg, valamint e rendelettel az önkormányzat elősegítse a 
gyermek  családi környezetben történő ellátását, nevelését és megelőzze a gyermek kiemelését a családból. 
2. §  Pénzbeli és természetbeni ellátások 
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formák: 
 (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: a kiskorú gyermek védelme, prevenció érdekében. 
 (2) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: a  kiskorú gyermeket nevelő személy, illetve nagykorúvá 
vált, de nappali tagozaton továbbtanuló fiatal felnőtt rendszeres támogatása az önhibáján kívül tartósan anyagilag 
veszélyeztetett családok esetén. 
 (3) Természetben nyújtott ellátások  
 (4) Nevelési díj és nevelési ellátmány: a prevenció során a jegyző által kijelölt helyettes szülői 
feladatot ellátó személy díjazása, és nevelési ellátmány biztosítása  a hozzá kihelyezett kiskorú gyermek 
ellátására. 
3. §  A rendelet hatálya 
 (1) A rendelet hatálya kiterjed: 
 a.) A XVIII. kerületben állandó bejelentett lakással rendelkező kiskorú gyermeket nevelő szülőre 
/gyámszülőre, egyéb törvényes képviselőre/, illetve a fiatal felnőtt korú nappali tagozaton tanulóra, vagy 
hallgatóra, akiknél a gyermekek megélhetése, illetve akinek a megélhetése a szülők önhibáján kívül 
veszélyeztetett, s helyzetükben javulás - rendszeres anyagi támogatás, vagy alkalmankénti anyagi támogatás 
nélkül - más módon nem biztosítható. 
 b) Nevelési díjra és nevelési ellátmányra jogosult helyettes szülői feladatot ellátó állampolgárra. 
 (2) Nem jogosult pénzbeli és természetbeni ellátásra az a gyermeket gondozó személy,  család, vagy 
fiatal felnőtt, ha 
 - a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege meghaladja az   öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, és a családban történő  nevelkedés a gyermek érdekével ellentétben áll, 
   - a nagykorúvá vált fiatal felnőtt nem nappali tagozatú tanulói, vagy   hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezik, vagy ha 25. életéve betöltése után is nappali tagozaton tanul. 
4. §  Eljárási rendelkezések 
 (1) A pénzbeli, vagy természetbeni ellátást az arra rászoruló gyermek törvényes képviselője, illetve a 
fiatal felnőtt kérheti a rendelet  1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon. 
 (2) A kérelmet  Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, 
Üllői u. 400.) Humánpolitikai Irodáján a polgármesterhez címezve kell benyújtani. A polgármester a Képviselő-
testület által átruházott hatáskörben a kérelmet I. fokon bírálja el. 
 (3) A polgármester I. fokon hozott határozata ellen a kézbesítést követő 15 napon belül fellebbezést 
lehet előterjeszteni a Képviselő-testülethez. A Képviselő-testület II.fokon hozott döntése ellen államigazgatási 
úton fellebbezésnek helye  nincs. Törvénysértés esetén a határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a 
kézbesítéstől számított 30 napon belül. 
 (4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása a kérelem benyújtásától esedékes. A 
támogatást a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani. 
 (5) A nevelési díjat és a nevelési ellátmányt a tárgyhónap 15. napjáig folyósítja az önkormányzat a 
helyettes szülőnek. 
5. §  Rendelkezések az egyes pénzbeli ellátási formákról 
 (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
Az e rendeletben foglalt általános feltételeken túlmenően az önkormányzat elsősorban azokat a gyermekeket 
részesíti alkalmanként rendkívüli támogatásban, akiknek eltartásáról családja más módon gondoskodni nem tud, 



illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek 
családjával való kapcsolattartásának elősegítése, családba történő gyámhivatali visszahelyezés, betegség, vagy 
iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. 
 1.1.  A polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben - a Szociális Bizottság 
javaslata alapján - a kiskorú gyermeket nevelő családok részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat 
meg. Az igénylő a támogatásra akkor jogosult, ha az egy főre jutó jövedelem nagysága nem haladja meg az 
alábbi összeget: 
 Egyedülálló szülő: 
  1 kiskorú  gyermekkel   nyugdíjminimum 130 %-a 
  2 kiskorú gyermekkel  nyugdíjminimum 120 %-a 
  3 vagy több kiskorú gyermekkel nyugdíjminimum 110 %-a 
 Házaspár esetén: 
  1 kiskorú gyermekkel  nyugdíjminimum 120 %-a 
  2 kiskorú gyermekkel  nyugdíjminimum 110 %-a 
  3 vagy több kiskorú gyermekkel nyugdíjminimum 100 %-a 
 1.2.  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 
 1.3.  Az egy alkalommal megállapítható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 1.000.-Ft-nál 
kevesebb és 6.000.-Ft-nál több nem lehet. Indokolt esetben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás éves szinten 
is megállapítható havonta, vagy kéthavonta történő folyósítással. 
 1.4.  Az egy naptári éven belül adható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege maximum  
30.000.-Ft, illetve ennek megfelelő összegű természetbeni juttatás lehet.  
A polgármester a Szociális Bizottság által javasolt mértékben,  különösen indokolt krízishelyzetben egy naptári 
éven belül ugyanazon személy vagy család esetében a 30.000 Ft maximált összegtől egy alkalommal eltérhet. 
 1.5.  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén környezettanulmányt kell végezni, és az illetékes 
gyermekintézmény véleményét is ki kell kérni. 
 (2) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 1. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban 
az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a 
családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben. 
 2.  A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj 20 %-a. A támogatási összegtől - rendkívüli méltányosságot érdemlő esetben - a Szociális 
Bizottság által javasolt mértékben a polgármester eltérhet. 
Méltányosságot lehet alkalmazni a következő esetekben: 
     - gyermeket egyedül nevelő szülő esetén, 
     - tartósan beteg gyermeket nevelő család esetén, 
     - egyéb rendkívüli körülmény tartós fennállása esetén. 
 3.  A jövedelem megállapításánál a Gyermekvédelmi Törvény rendelkezése alapján a kérelem 
benyújtását megelőző  6 hónap havi átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi 
viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. Az egy főre jutó jövedelem számításánál a közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozó tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és 
házastársa által bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével. 
 4.  A rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülő, a törvényes képviselő, vagy a  
fiatal felnőtt állandó lakhelye szerint illetékes önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell előterjeszteni. 
 A kérelemhez csatolni kell: 
 -  2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt, 
 -  a gyermek elhelyezése, vagy a gyám rendelése tárgyában hozott bírósági vagy gyámhatósági 
határozatot, illetve a szülők  megállapodásáról szóló  jegyzőkönyvet a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, 
 -  a beteg, vagy tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára  vonatkozó igazolást, 
 -  az oktatási intézmény igazolását a nappali tagozatú tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. 
 5.  A támogatás megállapítása esetén, azt a kérelem benyújtásától visszamenőlegesen kell  
folyósítani. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni. 
 6.  A rendszeres gyermekvédelmi támogatás - különösen a védelembe vett gyermek esetén -  
természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 
 7.  A jogosultság feltételeit és a támogatás jogszerű felhasználását az önkormányzat évente 
felülvizsgálja. 
 8.  A rendszeres gyermekvédelmi támogatás mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegével megegyezik. Változás esetén az új összeget a változás időpontjától kell folyósítani. 
 (3) Természetben nyújtott ellátások 



 1.  A rendkívüli és rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott ellátásként  is 
adható. 
 2.  Különösen indokolt a természetben nyújtott ellátás a védelembe vett gyermek számára. 
 3.  A természetben nyújtott  ellátás formái: 
  - tankönyv és tanszer ellátás, 
  - gyermekintézmény étkezés térítésének díjkedvezménye, 
  - tandíj, 
  - egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj önkormányzati kifizetése. 
 4.  A természetben nyújtott ellátás a gyermek szülőjének, törvényes képviselőjének, a fiatal 
felnőttnek közvetlenül, indokolt esetben pedig közvetetten is - családgondozó közreműködésével - nyújtható. 
 (4) Nevelési díj és nevelési ellátmány 
 1.  A nevelési díjra és nevelési ellátmányra a jegyző által kijelölt helyettes szülő jogosult. 
 2.  A nevelési díj  
 - legalacsonyabb összege gyermekenként a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
120 %-a, 
 - szakvélemény szerint súlyos beilleszkedési zavarokkal, vagy tanulási zavarokkal küzdő illetve tartósan 
beteg, vagy fogyatékos gyermek esetén a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-a. 
 3. A nevelési ellátmány éves összege nem lehet kevesebb gyermekenként az éves nevelési díj 25 
%-ánál. 
 4.  A nevelési díjat és a nevelési ellátmányt havonta kell folyósítani a tárgyhónap 15. napjáig. 
6. §  A pénzbeli és természetbeni támogatásokról nyilvántartást kell vezetni. 
7. § (1) Jelen rendelet 1997. november 1. napján lép hatályba. 
 (2) Ezzel egyidejűleg a 42/1995. /XII.14./ sz., és a 30/1996. /X.1./ sz., valamint a 7/1997. /III.10./ sz. 
rendelettel módosított 14/1995. /V.18./ sz. önkormányzati rendelet 6.§-ában foglalt átmeneti szociális és 
gyermekvédelmi segély alcím alatti gyermekvédelmi segélyekre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik. 
 
B u d a p e s t ,  1997. október 30. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az 1997. évi XXXI. törvényben , valamint a 149/1997. /IX. 10./ sz. Korm. rendeletben foglalt rendelkezések 
alapján helyi önkormányzati rendeletben kell szabályozni a gyermekkorúak pénzbeli és természetbeni szociális 
juttatásait. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
1-2. § Megállapítja a rendelet célját és nevesíti az egyes ellátási formákat. 
3. § Megállapítja a rendelet személyi hatályát. 
4. § Megállapítja az eljárással kapcsolatos feltételeket, a kérelem benyújtásának módját, a jogorvoslat 
módját. 
5. § Megállapítja az egyes támogatási formák jogosultsági feltételeit, a támogatási összegeket. 
6. § Rendelkezik a nyilvántartás vezetési kötelezettségről. 
7. § Hatályba lépési rendelkezést tartalmaz, s megjelöli a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket. 
 
B u d a p e s t ,  1997. október 30. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 


