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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 

 
 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, a 21. §-ában és a 
131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
 
Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IX.13.) 
önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi 
Bizottság véleményének kikérésével, 
 
A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (a továbbiakban: támogatás) iránti kérelmet 

az erre rendszeresített nyomtatványon az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Abodi Kirendeltségén 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, továbbá 
a támogatás hivatalból is megállapítható. 

 
(3) A kérelemhez a kérelmező köteles a jövedelem-nyilatkozatában feltüntetett 

jövedelmekről nyilatkozni és az erre vonatkozó igazolásokat becsatolni. 
 

2. § A jövedelem számításának és igazolásának módját a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdésében 
foglaltak szerint kell meghatározni. 

 
3. § (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, ha a 
kérelmező és vele közös háztartásban élő hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500,- Ft). 

 
(3) A támogatás annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek állapítható meg, aki a (2) 

bekezdés szerinti feltételeknek megfelel, ha a támogatás 
a) tanulmányi, tankkönyv költség lefedezéséhez, 
b) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén a családjával való 

kapcsolattartás elősegítéséhez, 
c) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költségeinek megtérítéséhez, 
d) táborozáshoz, osztálykiránduláshoz szükséges, vagy 
e) a gyermek, illetve a fiatal felnőtt megélhetése a kérelem benyújtásakor más 

módon nem biztosított. 



(4) A támogatás alkalmankénti összege nem haladhatja meg az 5.000,-Ft-ot, éves 
szinten pedig a 10.000,- Ft-ot. 

 

(5) Nem részesíthető támogatásban az a család, mely ugyanazon, vagy hasonló 
élethelyzetre, illetve indokra való hivatkozással átmeneti segélyben részesült. 

 

(6) Ha a támogatás kérelmező részére történő folyósítása során nem látszik 
biztosítottnak a támogatás gyermek érdekében történő felhasználása, úgy azt az 
oktatási intézmény részére is lehet utalni. 

 

(7) A támogatás házipénztárból nem fizethető ki. 
 

4. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba. 
 
5. § Hatályát veszti  
        a) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2004.(XI.15.) önkormányzati  
            rendelet és  
        b) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2005.(V.14.) önkormányzati  
             rendelet. 
    
       Vártás József jegyző távollétében: 

 
Méhész Katalin  Restyánszki Gábor 
     aljegyző polgármester 

 
Kihirdetési záradék: 
 
Kihirdetve Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2011.((IX.13.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel                    
2013. április 22. napján.  
 
Abod, 2013. április 22. 

 
Vártás József jegyző távollétében: 

 
         Méhész Katalin 
               aljegyző 
 


