
Sárospatak Város Képviselı-testülete 
 

4/2000. (II. 28.) számú 
 

r e n d e l e t e 
 

a gyermekvédelmi támogatásokról 
(egységes szerkezetben) 

 
 
Sárospatak Város Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.), a végrehajtása tárgyában kiadott, a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX.10.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban Gyer.) végrehajtására az önkormányzat által a 
gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

I. fejezet 
 

A rendelet célja, hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, 
amelyekkel elısegíthetı a gyermek családi környezetben történı ellátása, nevelése és 
megelızhetı a gyermek kiemelése a családból. 
 
 

22. § 
 
3(1) A rendelet hatálya kiterjed: 
 
a.) a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel Sárospatak város közigazgatási területén tartózkodó 
magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik – a 
letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezı, továbbá a magyar hatóságok által 
elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire, 
 
b.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
 
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon 
túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a 
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései 
szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. 
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II. fejezet 
 

Pénzbeli ellátások 
 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 
43. § Hatályon kívül helyezve. 
 
44. § Hatályon kívül helyezve. 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

5. § 
 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket gondozó család, 
amely 

- idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd (szülı munkanélkülivé, keresıképtelenné 
válik, nyugdíjba vonul, kórházi ápolás, tartós orvosi kezelés alatt áll, a gyermek 
vagy szülı ellátatlan, stb.,) vagy 

- létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került és más módon nem tud 
gondoskodni a gyermek eltartásáról, illetve 

- alkalmanként jelentkezı  többletkiadások (kapcsolattartás elısegítése, útiköltség, 
csomagküldés, telefonköltség, iskoláztatás költségei, stb.,) miatt anyagi segítségre 
szorul. 

 
(2) A támogatás mértékét úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon a támogatott anyagi és 
szociális helyzetéhez, valamint az adott élethelyzetben tényleges támogatást jelentsen. 
 
 

III. fejezet 
 

Természetben nyújtott ellátások 
 

6. § 
 
4(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is 
nyújtható. 
 
(2) A támogatás természetbeni ellátás formájában akkor állapítható meg, ha az ügy összes 
körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a szülı (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a 
gyermek nevelésére, gondozására fordítja. 
 
(3) A természetbeni ellátás különöse - a megállapított támogatás, illetve segély összegének 
erejéig - 

- gyermekintézményi, kollégiumi térítési díjra; 
- tankönyv, tanszer vásárlására; 
- gyógyszerköltségre, egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díjra; 
- gyógykezeléssel kapcsolatos utazási költségekre; 
- továbbtanulással, tanulmányi versenyen való részvétellel kapcsolatos kiadásokra; 
- gyógyászati segédeszközök beszerzésére és  
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- egyéb indokolt kiadásokra biztosítható. 
 
66/A.§ Hatályon kívül helyezve 
 
 

IV. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
7. § 

 
(1) A képviselı-testület a jelen rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni 
ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottságra ruházza. 
 
(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához kell benyújtani az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványokon, a megfelelı igazolásokkal és nyilatkozatokkal együtt. 
 
(3) A környezettanulmány elkészítésébe  be kell vonni a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálatot is.  
 
(4) A természetben nyújtott  támogatás összegét  az illetékes intézménynek, gazdasági 
társaságnak, vállalkozónak kell átutalni. 
 
 

8. § 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépés után indult 
ügyekben kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Sárospatak Város Képviselı-
testületének a gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló 25/1997. (XI.27.) számú 
rendelete. 
 
 

K.m.f. 
 
 
Dr. Klinga Ágnes s. k.      Dr. Jánosdeák Gábor s. k. 

jegyzı                     polgármester 
 
 
1 Módosította a 17/2003. (VII.1.) számú rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. A 
rendelet alapján a „kiegészítı családi pótlék” szövegrész helyébe a „rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás” szövegrész lép. 
2 Módosította a 6/2004. (IV.27.) rendelet. 
3 Módosította a 11/2004. (VI.15.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba, de 
rendelkezéseit a folyamatban lévı, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 
4 Módosította a 8/2006. (VIII.29.) rendelet, mely 2006. augusztus 31. napján lép hatályba. 
5 Módosította a 16/2008. (V.30.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. 
6 Megsemmisítette az Alkotmánybíróság 1173/H/2008. AB határozata 


