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Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének

43/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII. 17.) K t r. s
z. számú rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Tv. 18. §. (1)-(2) bekezdésében, valamint a 29. §-ában (továbbiakban: Gyvt.)
foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII. 17.) K t r. s z. rendelet

(továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésének b) pontjában a „menekültként,” szövegrész helyébe
a „menekültként, oltalmazottként,” szövegrész lép. 
2. § A Rendelet 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Sárbogárd

város területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes
hatályú elhelyezésnek, a nevelési felügyelet elrendelésének vagy az eseti gondnok kirendelésének az
elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. A Sárbogárd város
területén a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező és szokásos tartózkodási helyet létesítő
gyermek védelmét szolgáló eljárás során e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, feltéve, hogy a
házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet vagy nemzetközi szerződés eltérően nem
rendelkezik.

3. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése hatályát veszti.

4. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a Gyvt. 19. § (4) bekezdése szerint figyelembe vehető közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók jövedelemigazolásait a jogosultság megállapításakor
aa) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből

származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
ab) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a

kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy az ab) pont szerinti számításnál azon hónapoknál,
amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az
egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
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- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,

- a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt:
közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó
részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az
őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a
cégjegyzékből.

5. § A Rendelet 5. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

(11) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül egyazon gyermeknek 3
alkalommal adható.

6. § A Rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép, a bekezdés számozása megszűnik:

14. § A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását
családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését
elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról,
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.

7. § A Rendelet 15. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A helyettes szülő egyidejűleg - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb négy gyermek
gondozását végezheti.

(4) Indokolt esetben, így különösen testvérek együttes elhelyezésénél, a helyettes szülő
kérelmére vagy beleegyezésével a (3) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól - a gyermek
érdekében - el lehet térni.

8. § A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A bölcsődés, az óvodás, az 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési
díj 100%-át.

9. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - kihirdetése napján lép
hatályba, és a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 3. §-a 2009. október 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet 7. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba.

Sárbogárd, 2009. szeptember 8.



CompLex Jogtár PluszLezárva: 2009. november 10.
Hatály: 2009. november 10.
Rendelettár - 43/2009. (IX. 14.) K t r.  s z. rendelete  - A gyermekvédelem hel 3. oldal

Polgármesteri Hivatal Sárbogárd

Juhász János 
polgármester

Dr. Krupa Rozália 
jegyző

Kihirdetve: 2009. szeptember 14.

Dr. Krupa Rozália 
jegyző

1. számú melléklet a 43/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelethez 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem
Támogatást igénylő neve (születési név is): ......................
Születési helye és ideje:............................
Anyja neve:................................
Állandó lakcím: ........... ...................................................................
Tartózkodási hely:..............................
Telefonszám:........
TARTÁSDÍJ IGAZOLÁS (különélés esetén) - ÁRVAELLÁTÁS IGAZOLÁSA
...................kérelmező kijelentem, hogy.......Ft/hó tartásdíjat - árvaellátást*

kapok 
nem kapok. Miért?..................

(*A megfelelő választ kérjük aláhúzni.)
Támogatást igénylő házastársa /élettársa neve:..................
Születési helye és ideje:............................
Anyja neve:................................
Állandó lakcíme:..............................
Tartózkodási helye:.............................
Kiskorú/ak adatai:

Név Anyja neve Születési hely, idő Intézmény megnev. (iskola, óvoda)

A kérelmezővel közös háztartásban/lakásban élő személyek:
Név Anyja neve Születési hely, idő Rokoni kapcsolat

A kérelem indoklása: ...............................
........................................
........................................
........................................
........................................
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Sárbogárd, 200...............
............

kérelmező aláírása
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni :

1. Közép- vagy felsőfokú intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
2. A gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott bírósági ítéletet vagy hatósági határozatot.
3. Tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást.
4. A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolásait, a kérelem benyújtását
megelőző hónap

jövedelmének nettó átlagáról. 
5. Vállalkozó, őstermelő esetén az APEH-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó bevallás

másolatát és az igénylő 1 havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot.
6. Alkalmi munkavállalói kiskönyvvel végzett munka esetén, az alkalmi munkavállalói kiskönyv

fénymásolatát a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan.
7. Amennyiben a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő házastárs, élettárs vagy egyéb közeli
hozzátartozó

munkahellyel nem rendelkezik, jövedelméről nyilatkozni köteles, egyúttal csatolnia kell a
Munkaügyi Központ

igazolását arról, hogy munkanélküli ellátásban nem részesül, regisztrált munkanélküli.
A kérelmező és a gyermekek lakcímkártyáját hozza magával!


