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Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/1998./I.26./ számú önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi támogatási rendszerről a módosításáról szóló 9/1998.(VI.30), 
12/2003.(X.1.), 8/2004.(V.29.) 2/2005.(II.12.), 9/2006.(IV.20.), 16/2009.(IX.25.), 19/2009. 
(X.28.), 14/2010 (VI.30.) és a 15/2013. (XII.18.) számú rendelettel egységes szerkezetben 

 
 

Tengelic Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. tv.-ben kapott 
felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi támogatási rendszerről az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§.1 
 

(1) E rendelet hatálya kiterjed – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – Tengelic község 
közigazgatási területén lakcímmel rendelkező 
a) - magyar állampolgárságú, 

- letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású 
- a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert 
gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire; 

b) - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három 
hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

 
(2)2  
 
(3) E törvény szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a 
Magyar Köztársaság 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 Magyar Köztársaság területén a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező és szokásos tartózkodási helyet létesítő gyermek védelmét szolgáló eljárás 
során e törvény 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. 
 
 
(4)3 E rendelet hatálya alá tartozó ügyekben ügyintézés elektronikus úton nem végezhető. 
 
 
 
 

                                                 
1 Módosította  a  16/2009.(IX.25.) számú rendelet 1.§-a, hatályos 2009. szeptember 25-től 
2 Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet 21.§.(4) bekezdése, hatálytalan 
2014. január 1-től. 
3 Kiegészítette a 19/2009.(X.28.) számú rendelet 1.§.-a, hatályos 2009. október 28-tól.  
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PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás4 
1/A.§.  

 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
2.§. 5 

 
 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 
 

2/A.§.6 
 

Közös eljárási szabályok 
 

2/B.§.7 
 
 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 
 
 

Gyermekjóléti szolgáltatások 
 
 

2/C.§.8 
 

(1) A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatásokat társulás keretében biztosítja. 
 
(2) A gyermekjóléti szolgálat társulására vonatkozó részletes szabályokat – szervezési, 
szolgáltatási – és gondozási feladatok – az érintett Önkormányzatokkal kötött külön 
megállapodás tartalmazza. 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 
 

2/D.§.9 
 
 

(1)10  Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását óvodai és általános iskolai napközi  
      otthonban /Általános Iskola Tengelic, Óvoda Tengelic-en belül/ nappali gondozás 

                                                 
4 Hatályon kívül helyezte a 9/2006.(IV.20.)számú rendelet 5.§ (2) bekezdése, hatálytalan 2006. április 20-tól 
5 Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet 21.§.(4) bekezdése, hatálytalan 
2014. január 1-től. 
6 Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet 21.§.(4) bekezdése, hatálytalan 
2014. január 1-től. 
7 Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet 21.§.(4) bekezdése, hatálytalan 
2014. január 1-től. 
8 Beiktatta a 9/1998.(VI.30.) számú rendelet 4.§-a, hatályos 1998.június 30-tól. 
9 Beiktatta a 9/1998.(VI.30.) számú rendelet 4.§-a, hatályos 1998. június 30-tól. 
10 Módosította a 16/2009. (IX.25.) számú rendelet 3.§.(3) bekezdése, hatályos 2009.szeptember 25-től. 
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      keretében szervezi meg. Az erre irányuló  
      kérelmet az óvódás korú gyermekek esetében az óvodavezetőnél, míg iskolás korú  
      gyermekek esetében az iskola igazgatójánál kell benyújtani. 
 
(2) A személyes gondoskodás keretében biztosított étkezések térítési díjáról külön    
      önkormányzati rendelet rendelkezik. 
 
 

Gyermekek átmeneti gondozása 
 
 

2/E.§.11 
 
 

Az önkormányzat a – Gyvt-ben szabályozott – gyermekek átmeneti gondozási feladatait 
helyettes szülő útján – társulás keretében biztosítja. 
A helyettes szülői gondozás részletes szabályait az érintett önkormányzatokkal kötött társulási 
megállapodás tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 

Záró rendelkezések 
 
 

3.§. 
 
 

(1)  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2)  E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi  
       igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a 149/1997./IX.10./ Korm. rendelet szabályai  
       az irányadóak. 
 
 
 
 
 
          Nagy Ferencné  sk.                                                                      Kaszás Kálmánné  sk. 
            polgármester                                                                                      jegyző 

                                                 
11 Beiktatta az 5/2000.(III.29.) számú rendelet 2.§-a. hatályos 2000. április 01-től. 


