
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEGYESD község 

Önkormányzata Képviselőtestülete 
 

                                              7/2005./X.24./ rendelete 

 

 

a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról 

 
( egységes szerkezetben ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bevezető rendelkezés 

 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (1) és (2) bekezdélse / továbbiakban: Gyvt. 

/ és a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997./IX.10./ Korm. rendelet / továbbiakban: Vhr. / alapján a gyermekek védelméről, a 

gyermekvédelmi ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

A rendelet célja 

 

 

1.§. 

 

/1/ A rendelet célja a gyermekek törvényben foglalt jogaiknak és érdekeiknek 

érvényesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, családban történő 

nevelkedésének elősegítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez meghatározni Hegyesd 

Önkormányzat alapvető feladatait. 

 

/2/ A rendelet célja az /1/ bekezdésben foglalt feladatokhoz meghatározni a 

gyermekvédelemmel összefüggő, a gyermekvédelemhez biztosított ellátások formáit, 

szervezetét, az ellátásra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

 

2. §. 

 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed a: 

 (a) Hegyesd községben élő, lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a községben 

állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, a magyar 

hatóságok által menekültként elismert gyermekekre és fiatal felnőttekre, valamint szüleikre. 

  

(b) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 

rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 

igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

/2/ E rendelet szerint kell eljárni az /1/ bekezdésben meghatározott személyeken kívül 

Hegyesd községben tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek érdekében is, ha az 

intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.  

 

/3/ E rendelet szerint kell eljárni rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében az /1/ - /2/ 

bekezdésekben meghatározott személyeken kívül Hegyesd községben tartózkodó, de 



lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárságú gyermekek védelme érdekében, ha a 

késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. 

 

 

- 2  - 

 

 

A gyermekek  védelmének rendszere 

 

3. §.  

 

A rendeletben szabályozott ellátási formák: 

 

/1/ pénzbeli ellátások a Gyvt. rendelkezéseinek végrehajtására: 

- a./ rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

- b./ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

/2/ pénzbeli ellátás a Gyvt. rendelkezésein túlmenően: 

- beiskolázási támogatás 

 

/3/ természetben nyújtott ellátások: 

- a./ pénzbeli ellátás helyett természetbeni ellátás formájában nyújtható rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás, 

- b./ pénzbeli ellátás helyett természetbeni ellátás formájában nyújtható rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás 

 

/4/ személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

- a./ gyermekjóléti szolgáltatás 

- b./ gyermekek napközbeni ellátása, 

- c./ gyermekek átmeneti gondozása. 

 

 

Eljárási rendelkezések 

 

 

4.§. 

 

/1/ A rendeletben meghatározott gyermekvédelmi ellátások megállapítása általában kérelemre    

történik. 

- a kérelmet a Körjegyzőségen kell benyújtani, 

- a szóbeli kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

/2/ A gyermekvédelmi ellátás megállapítása hivatalból is kezdeményezhető a gyermek 

családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

és megszüntetése érdekében. 

 

/3/ A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – önkéntes, az ellátás biztosítása kérelemre történik. 

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet a:  

a) a gyermekjóléti szolgálat tekintetében a családgondozóhoz; 



b) a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében az intézményvezetőhöz  

lehet benyújtani. 
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/3/ A gyermekvédelmi hatósági ügyek intézésének elektronikus formában történő elvégzését a 

képviselő-testület nem engedélyezi. 

 

5. §. 

 

/1/ A jövedelmi helyzetről szóló nyilatkozatoknál a jövedelemszámításnál irányadó időszak: 

-    havonta rendszeres mérhető jövedelmeknél 3 hónap 

- az egyéb jövedelmeknél 1 év  

  

/2/ Az /1/ bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban 

igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.   

 

/3/ A kérelemben valamint a jövedelem nyilatkozatban szereplő adatok valódiságának a 

megállapítása céljából a támogatás megállapítására vonatkozó döntés meghozatala előtt, 

valamint a már folyósított támogatás felülvizsgálata során helyszíni szemlét 

(környezettanulmányt) kell tartani. Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a 

környezettanulmány megállapításai alapján, a gyermeket gondozó családban a család 

életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglalt adatoknak, a vagyoni 

helyzet vizsgálatát a Gyvt.-ben  és a Gyer.-ben  foglaltak szerint kell elvégezni.  

A lefolytatott helyszíni szemléről szóló jegyzőkönyv (környezettanulmány) mintáját a 

rendelet  melléklete tartalmazza. 

 

/3/ A jövedelem igazolásának módja: 

     a./ a munkabér esetén a munkáltató igazolása a megelőző 3 hónap átlagos nettó összegéről, 

 

     b./ mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem esetén nyilatkozat vagy az 

adóbevallás másolata, 

     c./ őstermelői igazolvány, 

 

     d./ alkalmi munkavállalók könyve, 

 

     e./ nyugdíj és nyugdíjszerű, valamint munkanélküli ellátások esetén a kérelem benyújtását 

megelőző 3 hónapnál nem régebbi postai feladóvevény, lakossági folyószámlára történő 

utalás esetén a pénzintézet igazolása a megelőző 3 hónap összegéről, 

 

     f./ vállalkozók esetében az APEH igazolása a kérelem benyújtását megelőző év 

jövedelemadó alapjáról, vagy az adóbevallás hiteles másolata, 

 

     g./ egyéb jövedelmeknél elsősorban az adóbevallás másolata vagy nyilatkozat, 

 

     h./ a gyermek ellátásához és gondozásához kapott támogatások / GYED, GYES, 

gyermektartásdíj, árvaellátás, családi pótlék / esetében a megelőző 3 hónapnál nem régebbi 

postai feladóvevény, lakossági folyószámlára történő utalás esetén a pénzintézet igazolása a 

megelőző 3 hónap összegéről. 



 

 

/4/ Az önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátások összegét a Körjegyzőség 

igazolja. 
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6. §. 

/1/ Ha a rendszeres támogatást jogerősen megállapítják az a kérelem benyújtásától esedékes.  

 

/2/ A gyermekvédelmi ellátások kifizetésének és folyósításának rendje: 

 

     a./ pénzellátások: 

- folyósítása készpénzben a házipénztárból történő kifizetéssel vagy átutalási 

postautalványon  illetve folyószámlára utalással történik. 

 

      b./ természetben nyújtott ellátások: 

 

- a természetben nyújtott ellátások számláit a polgármester utalványozását követően a 

Körjegyzőség egyenlíti ki. 

 

/3/ A 3. §. /1/ és /2/ bekezdéseiben meghatározott ellátások pénzbeli vagy természetbeni 

formájáról a döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz. 

Az  ellátások elsősorban akkor állapíthatóak meg természetbeni ellátás formájában, ha: 

 

a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul; 

b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) 

támogatására irányul vagy 

c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő 

(gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására 

fordítja. 

 

 

/4/ A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére a Gyvt. 133. §. Rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

/5/ A gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem a Gyvt. és a 

személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

Törvény rendelkezései szerint illeti meg az igénylőket. 

 

Hatáskörök gyakorlása 

 

7. §.  

 

/1/ A rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja a /2/ 

bekezdésben foglalt kivétellel. 

 

/2/ A Képviselőtestület hatásköréből a Polgármesterre átruházza: 

 



- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását gyermeki veszélyeztetettség 

közvetlen fennállása esetén, ha a késedelem a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődését, jólétét gátolná. A Polgármester e hatáskörében eljárva 10.000.- Ft-

ig állapíthat meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és a döntésről a 

Képviselőtestület következő ülésén köteles beszámolni. 
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PÉNZBELI ELLÁTÁSI FORMÁK 

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

 

8. §. 

 

 

 

 Hegyesd Önkormányzat Képviselőtestülete rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesíti a gyermekeket és fiatal felnőtteket  a Gyvt. 19 – 20. §-ai előírásai alapján.  

 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

 

9.§. 

 

 

/1/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyermek, ha a gyermeket 

gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

 

/2/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban különösen azt a gyermeket  kell részesíteni, 

akinek eltartásáról családja más módos gondoskodni nem tud és az alkalmanként jelentkező 

többletkiadások miatt a család anyagi segítségre szorul.  

 

/3/ A /2/ bekezdésben foglalt támogatás odaítélésénél az alkalmanként jelentkező 

többletkiadások köre a következőkre terjed ki: 

 

       a./ átmeneti, tartós nevelésbe vett gyermeknek a családjával való kapcsolattartás 

elősegítése érdekében felmerült utazási költség, 

 

       b./ a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követően a gyermeknek a családba 

történő visszahelyezésével kapcsolatban felmerült költségek, különösen a ruhanemű, 

tankönyv, taneszköz, óvodai, iskolai felszerelés, a gyermek ápolásához, gondozásához 

szükséges eszközök, 

 

       c./ a gyermek betegsége esetén jelentkező gyógyszerköltségek – orvosi igazolás és a 

gyógyszertár igazolása alapján, 

 

       d./ válsághelyzetbe került várandós anya gyermekének megtartásához, fogadásához 

kapcsolódó kiadások. 



 

/5/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke: 

 

          1.000.- Ft-tól 10.000.- Ft-ig terjedhet. 
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Beiskolázási támogatás 

 

10. §. 

 

/1/ A beiskolázási támogatás célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a 

gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben 

hozzájáruljon. 

 

/2/1 Évente egy alkalommal, minden év szeptember 15-ig , hivatalból, jövedelemhatártól 

függetlenül beiskolázási támogatásban részesül Hegyesd községben lakóhellyel rendelkező 

gyermek, amennyiben az önkormányzati közös fenntartású óvodai nevelésben részesül, 

általános iskola tanulója, továbbá a középiskolák,  felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatos tanulója, hallgatója. 

Támogatás 15 %-ára jogosult az az óvodás, általános iskolás, aki más település intézményébe 

jár. 

 

/3/ A beiskolázási támogatáshoz a szülő vagy más törvényes képviselő a tanulói, hallgatói 

jogviszonyt köteles igazolni a /4/ bekezdésben foglaltak kivételével. 

 

/4/ Hegyesd Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményben tanuló gyermek 

támogatásra való jogosultságát az intézmény vezetője igazolja. Az intézményvezető minden 

év augusztus 31. napjáig megküldi a Körjegyzőségre az intézményben tanuló gyermekek 

névsorát, osztályonként. 

 

/5/ A beiskolázási támogatás mértékét évente az éves költségvetésről szóló rendeletben a 

Képviselőtestület szabályozza. 

 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 

 

Pénzellátás helyett természetben nyújtott ellátás 

 

11. §. 

/1/ A célszerinti felhasználás érdekében  természetbeni ellátás formájában is nyújtható:  

 a./ a rendszeres gyermekvédelmi támogatás; 

 b./ a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 

 

/2/ Természetbeni ellátás különösen: 

a./ a vásárlási utalvány ; 

    b./ gyermekintézmények étkezési térítésének átvállalása, hozzájárulása; 

 c./ tandíj részben vagy egészében történő átvállalása; 

d./ egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj részben vagy egészben történő 

átvállalása. 

 



/3/ A pénzbeli támogatás helyett természetbeni ellátásokra a rendelet 8 – 10. §-aiban foglaltak 

az irányadók. 

 

1. Módosította a 6/2007./VIII.22./ rendelet 1.§-a. Hatályos 2007. szeptember 1-től 

 

 

 

 

- 7  - 

 

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

 

 

Gyermekjóléti alapellátások 

 

 

12. §. 

 

 

A gyermekjóléti alapellátás célja hozzájárulni a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődősének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családból történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

 

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

13. §. 

 

/1/ Hegyesd Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátást „ Gyermekjóléti Szolgálat” 

működtetésével biztosítja. 

 

/2/ A Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a Gyvt. 40. §-ában meghatározott alapfeladatokat, 

továbbá a Gyvt. 39. §--ában foglalt szolgáltatásokat. 

 

/3/ A Gyermekjóléti Szolgálat működési területe Monostorapáti székhellyel az alábbi 

községre terjed ki:  Hegyesd. 

 

/4/ A Gyermekjóléti Szolgálatot két település működteti, megbízásos jogviszonyban, 

képesítési előírásoknak megfelelően. 

 

/5/ A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.  

 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 

 

14. §. 

 



/1/ A gyermekek napközbeni ellátásának célja biztosítani a gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését, különösen azon 

gyermekek számára, akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy 

egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. /Gyvt. 41. §./16/ bekezdés / 
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/2/ Hegyesd Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását, nappali felügyeletét, 

gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését a Monostorapáti községgel közösen 

fenntartott: 

 

- napköziotthonos óvodában, 

 

- az „Arany János” Általános Iskola iskolai napközis, tanulószobai foglalkoztatása 

keretében biztosítja. 

 

/3/ Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkoztatás keretében biztosított ellátások közül az 

étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

 

/4/ Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemről, az ellátás megszüntetéséről, a fizetendő 

személyi térítési díjról az intézményvezető dönt. 

 

/5/ Az étkeztetés rendjére, igénybevételének módjára, az intézményi térítési díj mértékére, 

megfizetésének módjára külön önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók. 

 

Gyermekek átmeneti gondozása 

 

 

15. § 

 

(1) A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat  szervezi meg, melynek keretében 

- helyettes szülői ellátást  

biztosít. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

16. §. 

 

 

/1/ Ez a rendelet 2005. november  1-én lép hatályba. 

 

/2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 3/1998./IV.1./ Önkormányzati Rendelet hatályát 

veszti. 

 

/3/ Ezen rendelet  8.§-a és 11.§. /1/ bekezdése  a./ pontja 2006. január 1-én hatályát veszti. 

 

 

Hegyesd, 2005. október 17. 

 

 



 

 

  S t a r k  Sándor sk.    T a k á cs Lászlóné  sk. 

                          polgármester     körjegyző  

 

 

 

 

Záradék: 

 

 

 

Kihírdetve: 2005. október 24. 

 

 

        Takács Lászlóné sk. 

             körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Melléklet a 7/2005./X.24./ Önkormányzati Rendelethez: 

 

Körjegyzőség 
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. /Fax: (87) 435-055  

E-mail: mapatik@hu.inter.net 

Szám: .................. / 200.... 

 

JEGYZŐKÖNYV HELYSZÍNI SZEMLÉRŐL 

(Környezettanulmány) 

 
 
Készítésének helye: ………………………………………………………………………………………….. 

…………………….……………………………………………………………………. 
- időpontja:   .…………………………………………………………………………………………. 
 
Az ügy tárgya:  ……………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………… 

 

JELEN VANNAK: 

 
A hatóság részéről: Az ügyfelek, meghallgatottak neve  
 
 

 

............................….................. ............................................. 
Ügyintéző  

  
 ............................................ 
  

……………………………………………………..  
Jegyzőkönyvvezető ………………………….…………….. 

  
  

                                                 

 A jegyzőkönyvhöz az adatok teljes körének feltüntetése érdekében pótlapok csatolhatóak. A meghallgatott 

személynek, az eljárási képességgel nem rendelkező személy képviselőjének, az eljáró ügyintézőnek és a 

jegyzőkönyvvezetőnek a jegyzőkönyvet oldalanként alá kell írnia! 



  
  

 
 

1. ADATFELVÉTEL 
 
A meghallgatott személy(ek) természetes személyazonosító adatai: 
 
Családi és utóneve/i/:____________________________________________  
Születési családi és utóneve/i/: ___________________________________________ 
Neme: ___________ 
Születési helye és ideje:  ________________________________________________ 
Anyja leánykori családi és utóneve/i/: ______________________________________ 
Állampolgársága, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: 
____________________________________________________________________ 
Lakóhelye: ___________________________________________________________ 
Tartózkodási helye: ____________________________________________________ 
Eljárásjogi helyzete: ____________________________________________________ 
Elérési lehetősége: _____________________________________________________ 
 
 
Családi és utóneve/i/: ___________________________________________________  
Születési családi és utóneve/i/: ___________________________________________ 
Neme: ___________ 
Születési helye és ideje: _________________________________________________ 
Anyja leánykori családi és utóneve/i/: ______________________________________ 
Állampolgársága, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: 
____________________________________________________________________ 
Lakóhelye: ___________________________________________________________ 
Tartózkodási helye: ____________________________________________________ 
Eljárásjogi helyzete: ____________________________________________________ 
Elérési lehetősége: _____________________________________________________ 
 
 
Családi és utóneve/i/:___________________________________________________ 
Születési családi és utóneve/i/: ___________________________________________ 
Neme: ___________ 
Születési helye és ideje: _________________________________________________ 
Anyja leánykori családi és utóneve/i/: ______________________________________ 
Állampolgársága, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: 
_____________________________________________________________________ 
Lakóhelye: ___________________________________________________________ 
Tartózkodási helye: ____________________________________________________ 
Eljárásjogi helyzete: ____________________________________________________ 
Elérési lehetősége: _____________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 

.   /   . 
 
 

...................................................  ügyintéző:   
 

Figyelmeztette az ügyfele(ke)t jogaira és kötelességeire. 
 
Az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatok és megállapítások: 

1. Mely személyek élnek a gyermeket nevelő családban (hozzátartozói 
minőség megjelölésével), közülük ki és milyen, illetve milyen összegű 
jövedelemmel rendelkezik? Mely személyek szorulnak eltartásra? 

  
Név   h.tart.min.  jövedelme miből szárm.  Összege Ft 
..........................................................................................................................…
...…………………………………………………………………………………………………………............. 
..........................................................................................................................…
…..…………………………………………………………………….................………………………………
…..........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
....................................................…………………………………………………….................. 
............................................................................................................................
......................................................................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2. A családban élők szociális, egészségügyi, illetve kulturális körülményei? 
 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................................…
.........................................................................................…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 



............................................................................................................................

......................................................................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................
......................................................................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
3. A gyermek és családja milyen tulajdonú, nagyságú, komfortfokozatú 

lakásban él? 
 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

......................................................................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................
......................................................................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................
......................................................................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
4. Milyen a lakás állaga, berendezettsége, gondozottsága? 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................
......................................................................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
5. Milyen összegű és jogcím alatti kiadások terhelik az 1. pontban felsorolt 
személyek jövedelmét, melyek a rendszeres kiadásaik? 
 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................



............................................................................................................................

............................................................................................................................

..........................................................................................................................…
…………………………………………………………….............................................................. 
............................................................................................................................
..........................................................................................................................…
…………………………………………………………….............................................................. 
 
 
6. A gyermek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója1 milyen 

egyéb ingó- és ingatlan vagyonnal2 rendelkezik és hozzávetőleg mennyi 
ezek értéke? 

                                                                                                                  
Érték(Ft): 

1. 
............................................................................................................................ 
2. 
............................................................................................................................ 
3. 
............................................................................................................................ 
4. 
............................................................................................................................ 
5. 
............................................................................................................................ 
6. 
............................................................................................................................ 
7. 
............................................................................................................................ 
 
 

                                                                          Érték összesen:..................,- Ft     
 
7. Egyéb nyilatkozat, amely a fél anyagi, jövedelmi helyzetének, a gyermek 

sorsának, ellátottságának, gondozásának szempontjából jelentőséggel 
bír: 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

                                                 
1
 A szülő, a szülő házastársa vagy élettársa; 20 évesnél fiatalabb, önálló jövedelemmel nem rendelkező gyermek; 

a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytató gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási 

intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, 

illetőleg  a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek; a fentiekben fel nem sorolt, a Csjt. 

alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokon. 
2
 A hasznosítható ingatlan, jármű, gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, vagyoni értékű jog. 



............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................………………………………………............................................ 
 
 
A szemle során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülmények, 
megállapítások: 
 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................………………………………………............................................ 
 
A jelenlévők az üggyel kapcsolatban mást elmondani nem kívántak, a jegyzőkönyvet 
jóváhagyólag aláírták.  

K.m.f. 

 

……………………………………………..  …………………………………………… 

 

 

……………………………………………..  …………………………………………… 

 

 

……………………………………………..  …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

…………………………………………….  …………………………………………… 

ügyintéző      jegyzőkönyvvezető 

 


