
Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról szóló  
9/1999 ( IV. 28) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Taktaszada Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében ,  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény ( továbbiakban:  Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gyvt. 
94. (1), 151. § (2a) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1.§ 
 
(1) A  gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról szóló  9/1999.(IV.28.) 
önkormányzati  rendelet( továbbiakban: Rendelet )  4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi lép: 
(3) Az intézményben fizetendő térítési díj megállapításáról a rendelet 1. melléklete 
rendelkezik. A normatív kedvezményeken túli kedvezményes térítési díjak megállapítására a 
Gyvt. 18.§ (1) bekezdésében foglalt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság szerinti megállapítás szabályait kell alkalmazni. 
  
(2) A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi lép: 
(4) Az ellátás igénybevételére jelentkező kérelmeket a köznevelési intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani. A kedvezményes térítési díj igényléséhez a rendelet. 2. melléklete szerinti kérelem 
nyomtatványt kell benyújtani. Az intézmény vezetője gondoskodik az ésszerű kihasználtság 
figyelembevételével a jogos kérelmek kedvező elbírálásáról a polgármesteri hivatal 
gyermekvédelmi ügyintézőjével közreműködve. 
 
(3) A Rendelet 4.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
(5) A térítési díjakat  a tárgyhónap 10. napjáig a köznevelési intézményekben vagy az 
élelmezésvezetőnél készpénzben, számlaadási kötelezettség mellett kell megfizetni. 
 

2.§. 
 
 
(1) Ez a  rendelet  a (2) bekezdésben foglal kivétellel 2013. május  1. napján lép hatályba. 
(2) A z 1.§ (3) bekezdése  2013. szeptember 1-én lép hatályba. 
(3) A rendelet 2013. szeptember 2. napján hatályát veszti. 
 
T a k t a s z a d a , 2013. április 26. 
 
 
 
                Filep András                                                Harangozóné Vitális Márta 
                polgármester                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                     1. melléklet 

 
1. Térítési alap:                               

a) óvodai   ellátás :245 ,-Ft+ (áfa 27%)=311 ,-Ft ÁFA-val      
növelt összeg, 

b) iskolai napközi  ellátás: 255,-Ft + (áfa 27 %)=324,-Ft ÁFA-val 
növelt összeg, 

c) menzai   ellátás: 125,-Ft + (áfa 27%) =159,-Ft ÁFA-val 
 

 
   
Egy főre eső jövedelem Térítési 

alap 
Térítés: Térítési alap %-a 

  Óvodai ellátás Iskolai napközi 
ellátás 

Menzai ellátás 

46.750 felett 100% 311,-Ft 324,-Ft 159,-                 

44.751-46.750 90% 280,-Ft 292,-Ft 143,-             

42.751-44.750 80% 249,-Ft 259,-Ft 127,-               

42.750 alatt 70% 218,-Ft 227,-Ft 111,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. melléklet 

KÉRELEM  
a kedvezményes óvodai, iskolai gyermekétkeztetési térítési díj megállapításához és 

felülvizsgálatához 

Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a kedvezményes 
óvodai, iskolai gyermekétkeztetési térítési díjra való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek. 

 
A) Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
Neve: .......................................................................................................................................... 
Születésineve: ............................................................................................................................. 
Anyja neve: ................................................................................................................................. 
Születés helye, ideje: .................................................................................................................... 

Lakóhely: □□□□ irányítószám ..................................................................................... 
település .......................................................... utca/út/tér .............. házszám 

Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám ..................................................... település 
................................... utca/út/tér .............. házszám  
 (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 
helyet kell feltüntetni)     

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): □□□-□□□-□□□ 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................... 
E-mail cím (nem kötelező megadni): .................................................................................. 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók száma: ............... fő 

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó 
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó 
család) adatai: 

 Név Születési 
hely, idő 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele (TAJ) 

-házastársa, 
élettársa 

   -- 
-egyéb rokon 
(akinek 
eltartásáról 
gondoskodik) 

   -- 

-gyermekei*    -- 

    -- 

    -- 

    -- 
    -- 

    -- 

 * A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel 
nem rendelkező, nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; 
továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell feltüntetni.) 



4. Kérem, hogy a kedvezményre való jogosultság első alkalommal történő megállapítása esetén a 
jogerős határozat egy példánya az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása céljából az alábbi 
gyermek(ek) vonatkozásában az ellátást biztosító intézmény részére megküldésre kerüljön: 

 

Gyermek neve 
A gyermekétkeztetést 

biztosító intézmény teljes 
neve 

A gyermekétkeztetést 
biztosító intézmény címe 

(irányítószám, 
településnév, utca, 

házszám) 

A gyermek az intézményi 
étkeztetést igénybe veszi 

(a megfelelő válasz 
aláhúzással jelölendő) 

   igen/nem 

   igen/nem 

   igen/nem 

   igen/nem 

   igen/nem 

   igen/nem 

   igen/nem 

 
5. Kijelentem, hogy 

a) gyermeke(i)met egyedülállóként gondozom, □ 

b) gyermekem tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, □ 
c) a nagykorúvá vált gyermek a 3/3. ponthoz kapcsolódó megjegyzésben foglalt feltételeknek 

megfelel, □ 

d) a kiskorú gyermek(ek) gyámul rendelt hozzátartozója vagyok. □ 
6. [Kizárólag az 5. d) pont bejelölése esetén kitöltendő!] 

6/a. Alulírott, mint a kiskorú gyermek családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozója, 
kijelentem, hogy 

□ nyugellátásban, 

□ korhatár előtti ellátásban, 

□ szolgálati járandóságban, 

□ balettművészeti életjáradékban, 

□ átmeneti bányászjáradékban, 

□ időskorúak járadékában, vagy 

□ a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátásban részesülök. (A megfelelő rész jelölendő, a folyósítást igazoló irat csatolandó!) 

6/b.A gyám és a gyámság alá helyezett gyermek(ek) közti rokonsági fok: ............................. 
6/c. A gyámrendelés oka: .................................................................................................. 
6/d. A gyámrendelő hatóság megnevezése és a gyámrendelő határozat iktatószáma: ............ 
6/e. Alulírott gyám, a gyermek(ek) tartására kötelezett vagyok, mert 

□ tartási kötelezettségemet jogerős bírósági döntés kimondja, vagy 

□ a gyermek(ek) szülei nem élnek, vagy 

□ a gyermek(ek) szülei a gyermek(ek) tartására nem képesek, mert 
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 



B) Jövedelmi adatok 

 

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon 
jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

    

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 
jövedelem 

    

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásai (például rokkantsági 
ellátás, rehabilitációs ellátás), 
egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

    

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
GYED, GYES, GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

    

5. Önkormányzat, járási hivatal 
és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátások 

    

6. Egyéb jövedelem 
(különösen: kapott tartás-, 
ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.) 

    

7. A család összes nettó 
jövedelme 

    

8. A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő tényezők 
(fizetett tartásdíj összege) 

    

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): .......................... Ft/hó. 

 

Dátum: …………………………………………….. 

 

      …………………………………………………………………… 

                 a kedvezményt igénylő aláírása 

 

 

 

 



C) Vagyoni adatok 

Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 
................................................. város/község ................................... út/utca ......... hsz., alapterülete: 

.................. m2, tulajdoni hányad ......................, a szerzés ideje: ...................... év. 
Becsült forgalmi érték: ................... Ft. 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 

................................................................ város/község ................................................. út/utca ......... 

hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad ............, a szerzés ideje: ............ év. 
Becsült forgalmi érték: ......................... Ft. 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 
................................................. címe: ............................................ város/község ................................  

út/utca ........ hsz., alapterülete: ............... m2, tulajdoni hányad ..............., a szerzés ideje: ........... év. 
Becsült forgalmi érték: ............................ Ft. 
4.Termőföldtulajdon (vagy állandó használat)  
megnevezése: ................................................. címe: ......................................................... város/község 

............................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: ......... m2 , tulajdoni hányad ............., a 
szerzés ideje: ............. év. 

Becsült forgalmi érték: ............................. Ft. 

Egyéb vagyontárgyak 

5. Gépjármű 
a) személygépkocsi: ................................... típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje, 

valamint a gyártás éve: ................. év. 
Becsült forgalmi érték: ............................... Ft. 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ....................... típus: ..................., 

rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ................., a 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...................... év. 

Becsült forgalmi érték:...........................Ft. 

Összes vagyontárgy  

6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy főre 
jutó forgalmi érték: ............ Ft. 

Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat 

megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
Ingatlan becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota 

szerinti értéket kell feltüntetni. 

Egyéb nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot 

csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Kelt: .......................................,  ................................... 
 

......................................................................  
      a kedvezményt igénylő vagy törvényes 
                képviselőjének aláírása 

......................................................................  
                         gyám aláírása 
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