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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
5/2008. (II. 25.) KT 

r e n d e l e t e 
L2 
 

a gyermekek védelméről  
 
 
Ibrány Város Képviselő Testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. /a továbbiakban Gyvt/ 29.§ és 30.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 

 
Általános rendelkezések 

 
1. §. 

 
(1)E rendelet hatálya kiterjed Ibrány Város közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakással rendelkező magyar, továbbá az állandó tartózkodásra jogosító személyi 
igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar 
hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre, 
valamint szüleire.  

 
(2)Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó pénzbeni ellátásoknál, ahol a jövedelem 

megállapítása szükséges, a jövedelemszámításnál irányadó időszak:  
 
    - a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél: a kérelem benyújtását megelőző  
      hónap 
 
     -egyéb jövedelmek /pl. mezőgazdasági tevékenységből, bérbe adásból,  
       vállalkozásból, stb./ esetén:  a kérelem benyújtását megelőző egy év.  
 
(3)A kérelmezők jövedelmének vizsgálata során Ibrány Város Képviselő Testületének a  
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló hatályos rendeletben foglaltak az 
irányadóak.  
 
 
(4) Ha a hatáskört gyakorló hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása 
alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a becsatolt igazolásokban, nyilatkozatban 
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában/használatában álló vagyon fenntartási 
költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.  
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő 
jövedelem 70%-át, a valós jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével kerül 
megállapításra. 
 
 
(5) Az (4) bekezdés szerinti fenntartási költségeknek minősülnek a közüzemi díjak, a lakbér, a 
közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó-és adójellegű 
befizetések, gépjármű fenntartási költségek, valamint a hiteltörlesztés, élelmezés, ruházkodás 
költségei.  
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A költségeket számlákkal kell igazolni. Amennyiben azok számlával nem igazolhatóak, pl. 
gépjármű fenntartási költségek, élelmezés, ruházkodás költségei, azt személyes nyilatkozat 
alapján kell megállapítani. 
 
(6) Amennyiben a környezettanulmány alapján megállapított és a vagyonnyilatkozatban 
feltüntetett adatok között eltérés mutatkozik, abban az esetben a vagyon tényleges forgalmi 
értékének megállapítása érdekében: 
 

• az ingatlan becsült forgalmi értékének megállapítása esetén az ingatlan fekvése 
szerinti illetékhivatalt, 

• egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám-és pénzügyőrség vagy független szakértő 
bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket. 

 
 (7) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását a jogosulton kívül 

nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, családsegítő szolgálat, a gyermekek érdekeinek 
védelmét ellátó társadalmi szervezet, illetve természetes személy kezdeményezheti. 

 
(8)A rendszeres pénzellátásban, támogatásban részesülő, a jövedelmi, illetve egyéb, az 
ellátásával összefüggő viszonyaiban történő változást köteles haladéktalanul (15 napon belül) 
jelenteni. 
 
(9)Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás 
visszafizetésére, illetve természetbeni ellátás esetén a pénz egyenérték megfizetésére. 
 
(10)E rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyek elektronikus úton nem 
intézhetők. 

Pénzbeli ellátások 
 

2.§. 

 

Rendszeres önkormányzati támogatás 
 
(1) Rendszeres önkormányzati támogatást állapít meg az Önkormányzat a tartósan beteg, 
testi, szellemi fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében a gyermek tartós betegségének 
idejére, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (2008. évben 57.000.-Ft-ot). 

 
(2)A rendszeres önkormányzati támogatás összege 2.000.-Ft/hó/fő 
 

 (3) A támogatásra irányuló kérelmet a Városi Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani, 
melyhez csatolni kell (amennyiben azt a hatóság jogszabállyal rendszeresített 
nyilvántartása nem tartalmazza):  

 

- a gyermek tartós betegségét igazoló szakorvosi véleményt  

- az emelt összegű családi pótlékról szóló igazolást és 

- jelen rendelet 1.§.  (2.),(3.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a család jövedelmi 
igazolásait. 
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(4)A rendszeres önkormányzati támogatás megállapításával kapcsolatos hatósági jogkört a 
Képviselő-testület gyakorolja. 

 
3.§. 

 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
(1) Ha a gyermeket gondozó család időszakosan önhibáján kívül létfenntartási gondokkal 

küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, a Képviselő-testület 
gyermekenként a nyugdíjminimum másfélszeresének összegéig terjedő rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesítheti. 

 
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás indokolt esetben természetbeni ellátás 

formájában is nyújtható /pl. tandíj, útiköltség stb. átvállalása/ 
 
 

4. §. 
 

Továbbtanulók rendszeres támogatása 
 

(1) Jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül az Önkormányzat azt a felsőoktatási intézmény 
/főiskola, egyetem/ nappali tagozatán tanuló ibrányi állandó lakos diákot, aki 
életvitel szerűen a településen él, akinek a tanulmányi eredménye: 3,00 - 3,99 között 
van 3000.-Ft/hó, 4,00 és ennél magasabb: 4000.-Ft/hó továbbtanulók rendszeres 
támogatásában részesíti. 

 

(2) Jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül az Önkormányzat azt a felsőoktatási intézmény 
(egyetem, főiskola) levelezőn vagy esti tagozatán tanuló, munkaviszonnyal, 
jövedelemmel nem rendelkező ibrányi állandó lakos diákot, aki első diplomáját szerzi 
meg, valamint a településen él állandó jelleggel életvitelszerűen, s a tanulmányi 
eredménye 3,00-3,99 között van, havi 3.000.-Ft/hó, 4,00 és ennél magasabb 
tanulmányi eredmény esetén 4.000.-Ft/hó továbbtanulók rendszeres támogatásában 
részesíti. 

 

(3) Jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül az Önkormányzat középiskola /gimnázium/ 
szakközépiskola, technikum/ nappali tagozatán tanuló ibrányi állandó lakos diákot, 
aki életvitelszerűen ténylegesen a településen él, és akinek a tanulmányi eredménye 
4,5 vagy e feletti, havi 2000.-Ft továbbtanulók rendszeres támogatásában részesíti.  

 
 

(4) A roma származású tanulók esetében – tekintettel a hátrányos helyzetből fakadó 
tanulási nehézségeikre – az (1)(2)(3) bekezdésben meghatározottak az alábbi eltéréssel 
alkalmazhatóak: 

a./ (1) és(2) bekezdésben foglalt feltételek esetén, ha a tanulmányi eredménye 2,00-2,99  
között van, havi 3000.-Ft, 3,00 és ennél magasabb tanulmányi eredmény esetén 4000.-
Ft/hó továbbtanulók támogatásában részesíti 

b./ a (3) bekezdésben foglalt feltételek esetén, ha a tanulmányi eredménye 2,5 vagy e 
feletti, havi 2000 Ft továbbtanulók támogatásában részesíti 
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(5)Az (1), (2),(3),(4)  bekezdésben szabályozott támogatás a diákoknak az első évfolyam 
első félévének letöltése után jár. Az igényléskor minden letöltött félév után a diáknak 
igazolnia kell a tanulmányi eredményét /leckekönyv bemutatása, bizonyítvány, illetve 
iskolai igazolások a félévi tanulmányi eredményről/ és a tanulói jogviszony fennállását 
/iskolalátogatási igazolás/. Nyilatkoznia kell az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon arról, hogy a részére megállapított és adható összeget postai úton, illetve 
helyi házipénztárból történő kifizetéssel kívánja-e felvenni. 

 
(6))A továbbtanulók rendszeres támogatása tanulmányi időre /szorgalmi időre jár/: 
szeptember 1-től január 31-ig, illetőleg február 1-től június 30-ig. 

 
(7)A továbbtanulók rendszeres támogatásával kapcsolatos első fokú hatósági jogkört a 
polgármester gyakorolja. 

 
5. §. 

 

(1) Az önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve  „A” 
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat ír ki, s állapít meg a 
hátrányos helyzetű, ibrányi állandó lakos magyar állampolgár felsőoktatási hallgatók 
számára, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 

 

(2) Az 51/2007. (III.26.)Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek 
„A” típusú Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási  intézmények 
hallgatói, a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő  
tanulók, a doktori (PhD) képzésben résztvevők, valamint a külföldi intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban állók.   

 

(3) Az ösztöndíj időtartalma 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. 

 
(4) Az önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve  „B” 
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat ír ki, s állapít meg a 
felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok számára, akik: 

 

a.) utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,  

b.) vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek, és a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben 
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

(5) Nem részesülhetnek „B” típusú Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai 
felsőoktatási intézmények hallgatói és a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú 
szakképzésben résztvevő tanulók. 
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(6) Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 

 

(7) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya 
a következő tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 

 

(8)Az ösztöndíj támogatás havi összege 4.000.-Ft/hó. 

 

(9) Az önkormányzat a támogatást tanulmányi eredménytől függetlenül, a közös 
háztartásban élők jövedelme és vagyoni viszonyai alapján állapítja meg. A családban az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 150 %-
át, s a család vagyoni viszonyai is indokolják a támogatást. 

 

(10) A pályázónak jelen rendelet 1.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell 
jövedelmét igazolnia, s a vagyoni viszonyairól  a szociális igazgatásról és ellátásokról 
szóló helyi rendeletben meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell nyilatkoznia.  

Havi nettó jövedelem: SZJA és TB járulékok levonásával meghatározott munkabér és 
egyéb adóköteles, vagy nem adóköteles rendszeres jövedelem. A rendszeres jövedelem 
összegébe nem számítható bele az anyasági segély, az árvaellátás, a családi pótlék, 
lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély, és minden egyéb nem adózó jövedelem.  

 

(11) A pályázat kötelező melléklete a hallgatói jogviszony-igazolás, a jövedelmi 
igazolások. 

 

(12)Az ösztöndíj támogatás odaítélésénél a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek megfelelő pályázók közül jövedelemhatártól függetlenül támogatásba 
részesül az a pályázó, aki árva, félárva.  

 

(13)Az ösztöndíj támogatás iránti pályázatot a helyi önkormányzat ügyfélszolgálati 
irodájában az ott található nyomtatványon, a pályázó által aláírva egy példányban kell 
benyújtani, a pályázati kiírásban megjelölt határidőig. 

 

(14)Az önkormányzat által a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal csak egy rendszeres 
támogatásban részesülhet. A pályázó az ösztöndíj elnyerése esetén a 4.§-ban 
meghatározott továbbtanulók támogatásából nem részesülhet az ösztöndíj időtartama 
alatt. 

 

(15) Ha a támogatásban részesített a településről elköltözik, s emiatt az illetékesség 
változik, a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatban rendelkezik a támogatás 
visszavonásáról a következő tanulmányi félévtől kezdődően. 
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(16) Az ösztöndíj támogatáshoz kapcsolódó első fokú hatósági jogkört a Képviselő 
Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja, aki a pályázatokat első fokon 
elbírálja a pályázati kiírásban meghatározott határidőre. 

A Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
 
 
(17) Az ösztöndíj támogatással kapcsolatos egyéb eljárási kérdéseket a pályázati kiírás, 
valamint az  Általános Szerződési feltételek tartalmazzák. 

 
 
 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 
 

6. §.  
 

(1) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást az Ibrány és Térsége Családsegítő 
Szolgálat keretén belül biztosítja. 

 

(2)A gyermekek napközbeni ellátását az általa fenntartott napközi otthonos óvoda és az 
általános iskolai napközis foglalkozás, valamint a bölcsődés korúak esetében ellátási 
szerződéssel bölcsőde keretében biztosítja.  

 

(3)A napközi otthonos óvodában, az általános iskolai napközis foglalkozásra, bölcsőde 
történő felvételről az adott intézmény vezetője dönt. 

 

(4) A bölcsőde igénybevételére jogosult: 
- a gyermek húszhetes korától harmadik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a 

december 31.éig, amelyben a harmadik életévét betölti, vagy 
- ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje 

alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa  nem 
javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 3l-ig, 
és 

a.) akit egyedülálló vagy időskorú (62 év feletti) személy nevel, vagy 
b.) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját 

jogú öregségi nyugdíjminimumot (2008.évben 28.500.-Ft) és akikre nézve az eltartója 
gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET), 
gyermekgondozási díjban (GYED), vagy ápolási díjban nem részesül. 

 
(5) Az átmeneti gondozást helyettes szülő közreműködésével biztosítja az önkormányzat 

ellátási szerződés alapján. 
 
(6)A helyettes szülői tevékenységért megállapított nevelési díj és ellátmány mértékét a jelen    
    rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
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Térítési díjak 
 

7. §. 
 

(1) Gyermekétkeztetés: 
 
a.) Általános Iskola Napközi Otthona 320.-Ft+ÁFA 

a.) Napközi Otthonos Óvoda  325.-Ft 

(2) A külön jogszabályban meghatározott szociális célú gyermekétkeztetésben részesülő, az 1-
4 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek az 1997. évi XXXI. 
tv. (Gyvt.) 148.§.(5.) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményen túl a mindenkori 
állami hozzájárulás összegének megfelelő szociális kedvezményben részesülnek. 
 
 (3) Az Önkormányzat az ellátási szerződés útján megvalósuló gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító bölcsődei intézményben fizetendő intézményi térítési díjat a 
következőképpen határozza meg: 

a.) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott  

jogosultak esetén     301.-Ft+ÁFA 

 

b.) a 6. §. (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek meg nem felelők /nem jogosultak/ 
esetén az intézmény határozza meg. 

 

 (4)A gyermekek átmeneti gondozása intézményi térítési díjának alapja az egy ellátottra jutó 
önköltség napi összege. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a 
megfizetésére köteles személy havi jövedelmének 25 %-át, több gyermek esetén a kötelezett 
havi jövedelmének 50 %-át.  
 
(5) A helyettes szülő által nyújtott ellátás intézményi térítési díja1944.-Ft/fő/nap, a kötelezett 
által fizetendő személyi térítési díj összegét az Önkormányzat jegyzője állapítja meg 
határozatában. 

8. §. 
 

Záró rendelkezés 
 
(1)Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 14/2006. (VI. 09.), 
28/ 2006. (XII. 09.), 15/2007. (IX. 07.), a 22/2007. (XII. 06.) rendeletek hatályukat veszítik. 

 
 
Ibrány, 2008. február 15. 
 
 
    Berencsi Béla    Bakosiné Márton Mária 

polgármester    jegyző 
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1. sz. melléklet 
 
A helyettes szülő részére megállapított nevelési díj, ellátmány mértéke 
 
A helyettes szülőt, a nevelőszülőnek járó, azzal megegyező összegű nevelési díj és ellátmány 
illeti meg, amelyet a gyermek ellátására kell fordítania. 

 

A nevelési díj legalacsonyabb összege gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 120 %-a,(2008 évben 34.200.-Ft) 
 
A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének  

a./ 150 %-a,(2008. évben42.750.- Ft), ha a nevelt gyermek a meghatározott megyei, fővárosi   
gyermekvédelmi szakértői bizottság által készített szakvélemény szerint súlyos pszichés 
vagy disszociális tüneteket mutat, illetve pszichoaktív szerekkel küzd. 

 

b./ 140 %-a (2008. évben 39.900.-Ft) ha a nevelt gyermek tartósan beteg, illetőleg fogyatékos 
tartósan beteg, illetve fogyatékos. 

 

A helyettes szülő a nevelési díj mellett külön ellátmányban részesül a gyermek ruházatára, 
tankönyvére, tanszerére és tanulmányai végzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek 
költőpénzére, valamint a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére. 

 
Az ellátmány éves összege nem lehet kevesebb gyermekenként az éves nevelési díj 25 %-ánál, 
(2008. évben 106.200.-Ft/év , illetve 128.244.-Ft/év, havonta jelenleg 8.850.-Ft, illetve 
10.687.-Ft). 
 
Ez az összeg még kiegészül az ún. készenléti díjjal, ami havonta a minimálbér 50 %-a, tekintet 
nélkül arra, hogy van-e a szülőknél elhelyezett gyermek. 
 
 
 


