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LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 
3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete 
a gyermekek támogatásáról. 
 
 
Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1)  bek., 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a 
továbbiakban: Gyvt.) 18.§. (1), (2) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 47.§. (1) bekezdése alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
A rendelet hatálya 

1.§. 
 
 
(1)1 A rendelet hatálya kiterjed: 
a) Lakitelek közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel 
rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal 
felnőttre és szüleire, 
b) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
 
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül 
Lakitelek közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek 
támogatása érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével járna. 
 

 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2.§. 
 
(1) E rendelet alkalmazásában: 
     a./ gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi  IV. tv.  
         12.§.  (2) bekezdése szerinti kiskorú,  
     b./ fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be, 
     c./ jövedelem: a Szt. 4.§. (1) bekezdésének a./ pontjában meghatározottak, 
    2 d./ halmozottan hátrányos helyzetű család (tartósan alkoholizáló életmód, durvaság, 
           betegség, fertőző betegség, családi tragédiák, pszichés zavarok, lakás és anyagi  
           problémák,  stb./ 
 
(2) Ahol e rendelet nyugdíjminimumot említ, azon az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét kell érteni. 

 
                                                           
1 Módosította a 18/2004. (V.27.) rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2004. május 27-től. 
2 Kiegészítette a 25/2003./VIII.27./ sz. Ök. rendelet 1.§.-a. Hatályos 2003. aug. 27-től. 
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AZ ELJÁRÁS ALAPJA 
3.§. 

 
(1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítására az eljárás kérelemre, vagy 
hivatalból indul. 
 
(2) A Polgármester hivatalból abban az esetben indít eljárást ha a gyermek 
veszélyeztetettségét részére: 
a./ a gyámhatóság, 
b./ Lakitelek Jegyzője 
c./ óvoda, iskola vezetője, illetve a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök 
d./ házi gyermekorvos, védőnői szolgálat jelzi. 
 
(3) A támogatás megállapítására irányuló kérelmet Lakitelek Polgármesteri Hivatalnál lehet 
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező: 
a./ személyazonosító adatait, 
b./ állampolgárságát, illetve bevándorolt vagy menekült státuszát, 
c./ belföldi lakó- illetve tartózkodási helyét, illetve azt a címet amelyre a támogatás 
folyósítását 
    kéri, 
d./ a kérelmező által kért támogatási forma megnevezését, indoklását,  
e./ a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető nyilatkozat nyomtatványt kitöltve a jövedelmi vi- 
     szonyairól. 
 

ADATKEZELÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS 
4.§. 

 
Az eljárással kapcsolatos adatok kezelésére és a nyilvántartások vezetésére a Gyvt. 134-142. 
§.-a rendelkezései az irányadók. 

 
A JOGOSULATLANUL FELVETT TÁMOGATÁS MEGTÉRÍTÉSE. 

5.§. 
 
(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában nyújtott ellátást meg kell szüntetni, a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást vissza kell fizetni. 
 
(2) A folyamatosan  nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb 1 évre visszamenőlegesen lehet 
elrendelni. 
 
(3) Az ellátás megtérítését Lakitelek Polgármestere az igénybevétel jogosulatlanságáról való 
tudomást szerzéstől számított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést 
elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszűnésétől 1 év már eltelt. 
 

6.§. 
 
(1) Az 5.§. (1) bekezdés szerinti megtérítést a Polgármester rendeli el. 
 
(2) A megtérítést méltányosságból, környezettanulmány alapján a Polgármester elengedheti, 
csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet, ha a jogosulatlanul felvett támogatás 
visszafizetése a családban élő gyermek megélhetését veszélyezteti. 
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(3) A (2) bek. szerinti méltányossági döntés alapja a Szociális Bizottság javaslata és a 
környezettanulmány. 
 

II. fejezet 
 
 

3RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 
 

7.§. 
8.§. 
9.§. 
10.§. 

 
 
 
 
 
 

III. fejezet 
 
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. tv.-ben előirt 
rendszeres gyermekvédelmi támogatáson túl saját hatáskörében rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, és térítési díj támogatást állapít meg az alábbiak szerint: 
 
 

RENDKIVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 
 

11.§. 
 
(1) A gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha a kiskorú, 
illetve közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló /18-25 év közötti/ 
gyermekét gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását 
veszélyeztető rendkívüli helyzetbe kerül. 
 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában időszakosan létfenntartási gond, illetve létfenntartást 
veszélyeztető helyzet: 
a./ szülő halála, 
b./ családot ért elemi kár, 
c./ a gyermek tartós vagy átmeneti nevelésbe vételének megszűnése, családba való  
    visszahelyezése, 
d./ a szülő vagy gyermek hirtelen súlyos megbetegedése, 
e./ a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások. 
 
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában az elhalálozást halotti anyakönyvi kivonattal, a nevelésbe 
vétel megszűnését gyámhivatali határozattal, a tanulói jogviszonyt iskolalátogatási 
igazolással, az iskoláztatással kapcsolatos eseti kiadásokat az intézmény által kiállított 

                                                           
3 Hatályon kívül helyezte a 16/2005. (XI. 01.) rendelet 2. §. Hatálytalan 2006. január 1-től. 
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igazolással, a betegséget háziorvos vagy szakorvos által kiadott igazolással kell bizonyítani. 
Az elemi kár tényét az eljáró szerv környezettanulmány útján állapítja meg. 
 
(4) Nem állapítható meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
a./ ha a gyermek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimumot meghaladja, 
b./ ha a támogatást nem a (2) bek. szerinti esetekre kérik, 
c./ ha a (2) bek. e./ pontja szerinti kérelmet adott év  október 15. napja után terjesztik elő. 
d./ a (2) bek.e. pontja esetén felsőfokú oktatási intézményben tanuló részére, 
e./ ha a családot ért elemi kár esetén biztosítási összeg vehető fel, 
f./ ha a környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatko- 
   zat és az ahhoz csatolt igazolások adatai nem valósak, és a gyermek vonatkozásában anyagi  
   veszélyeztetettség nem áll fenn.            

 
12.§. 

 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege a 11.§. (2) bekezdés: 
- az a-b./ pontja esetében családonként legfeljebb a nyugdíjminimum kétszerese, 
- a c./ pontja esetében családonként legfeljebb a nyugdíjminimum összege, 
- a d./ pontja esetében családonként legfeljebb a nyugdíjminimum 70 %-a, 
- az e./ pontja esetében gyermekenként legfeljebb a nyugdíjminimum 30 %-a lehet. 
 

13.§. 
 
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege részben vagy egészben olyan nem 
pénzbeli juttatással is biztosítható, amely a családnak hathatós segítséget nyújt. 
 
(2) Nem pénzbeli juttatás különösen az élelmiszer juttatás, élelmiszer utalvány, vásárlási 
utalvány, tanszer-,  illetve tankönyv utalvány. 
 

 
4TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁS 

 
14.§. 

 
(1) A Polgármester a Gyvt 148. §.-ában szabályozott normatív kedvezményeken túl további 
gyermekenkénti kedvezményt /a továbbiakban térítési díj támogatást/ állapít meg (2)-( 7) 
bekezdés szabályai szerint. 
 
(2) A térítési díj támogatás természetbeni ellátás, az étkezés térítési díjának, illetve a 
kollégiumi ellátás díjának megtérítése. 
 
(3) Térítési díjtámogatásban részesülhet az a gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 
 
(4) Térítési díjtámogatásban részesülhet az a 18. életévét betöltött személy is, aki középfokú, 
illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul 25. életévének betöltéséig, ha a a 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 150 %-át, és normatív támogatásban nem részesül. 
 
                                                           
4 Módosította a 25/2003./VIII.27./ számú önkormányzati rendelet 3. §.-a. Hatályos 2003. augusztus 27-től. 
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(5) A válsághelyzetben lévő halmozottan hátrányos helyzetű családok alapfokú oktatási 
intézményekben tanuló illetve elhelyezett gyermeke /gyermekei/ részére térítésmentes étkezés 
biztosítható a Szociális Bizottság előzetes vizsgálata, illetve javaslata alapján. 
 
(6) A támogatás mértéke a 14. §. (3) bekezdésében szabályozottakat kivéve legfeljebb a 
térítési díj 50 %-a lehet. 
 
5(7)  

 
IV. fejezet 

 
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

15.§. 
 
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet Lakitelek Polgármesteri Hivatalnál 
lehet benyújtani. 
 
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.-ben meghatározott és ezen önkormányzati rendeletben 
foglalt feladat- és hatáskör gyakorlását a Polgármesterre ruházza át. 
 
(3) Az I. fokon hozott döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Polgármesternél benyújtott 
illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 
 
(4) Az Önkormányzat Képviselő-testületének határozata ellen jogszabálysértés esetén a 
Kecskeméti Városi Bírósághoz lehet fordulni. 
 
 

16.§. 
 
Amennyiben a központi vagy a helyi költségvetésből biztosított éves keret lehetővé teszi, a 
Szociális Bizottság javaslata alapján az e rendelet szerinti támogatásban részesülőket a 
Polgármester további - az általa meghatározott mértékű - külön támogatásban részesítheti. 
 

17.§. 
 
(1) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során: 
a./ tájékozódik a család szociális helyzetéről, 
b./ a kérelem és mellékletei hiányossága esetén felhívja a kérelmezőt az igazolások és a  
     nyilatkozat becsatolására, 
c./ szükség esetén környezettanulmányt készít a kérelmező lakásán. 
 

18.§. 
 
Az e rendeletben szereplő ellátások esetén a jövedelem megállapításánál a kérelem 
benyújtását megelőző 6 hónap átlagát kell figyelembe venni. 

 

                                                           
5 Megállapította a 13/2005. (IX.14.) rendelet. Hatályban volt 2005. szeptember 1 és december 31 között. 
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19.§. 
 
6A támogatást megállapító határozatnak tartalmaznia kell a hatósági eljárás és szolgáltatás 
szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény 72. §./1/ bekezdésében foglaltakat, továbbá ha a 
jogszabály másként nem rendelkezik  
- a megállapított támogatás formáját, mértékét, rendszeres támogatás kezdetét, a támogatás 
igénybevételének módját, felhívást a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
jogkövetkezményeire, valamint a kérelmező bejelentési kötelezettségére, 
- hajléktalan személy esetén azt a címet, amelyre a jogosult a támogatás folyósítását kéri. 

 
 

20.§. 
 
(1) 7 
(2). 
(3)  
(4) A térítési díj támogatást a Polgármesteri Hivatal utalja át a gyermek ellátását biztosító 
intézménynek utólag, a ténylegesen igénybevett napokra. 
 

21.§.8 
  
 

22.§. 
 
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., valamint a 149/1997./IX.10./ Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
 

V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

23.§. 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 

24.§. 
 
E rendeletet a Gyvt. hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. 

 
25.§. 

 
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 13/1997./XI.26./ számú önkormányzati rendelet 
2.§.-a hatályát veszti és ugyanezen önkormányzati rendelet 3. §.-ának számozása 2. §.-ra 
módosul. 
 
Lakitelek, 1998. február  26. 
 

                                                           
6 Módosította a 16/2005. (XI.01.) rendelet 1. §. Hatályos 2005. november 1-től. 
7 Hatályon kívül helyezte az 5/2006. (II. 14.) rendelet. Hatálytalan 2006. február 14-től. 
8 Hatályon kívül helyezte az 5/2006. (II. 14.) rendelet. Hatálytalan 2006. február 14-től.  
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  Anka Balázs sk.                                                              Dr.Albrecht Sándor sk. 
   polgármester                                                                           j e g y z ő  


