
 

 

 

 

 Szám: ………./2023.  
 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
Katonáné Fülöp Gabriella hatósági irodavezető 

Dr. Pappné dr. Peterke Hedvig osztályvezető 
  

 
Előterjesztés 

a helyi gyermekvédelemről szóló 16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelemről szóló 16/2022. (VII. 1.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2022. év július hónap 2. napján lépett 
hatályba.  
 
A Magyar Közlöny 2022. évi 197. számában (2022. november 30.) megjelent a Magyarország 
biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény, melyet az 
Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadott el. A fent megjelölt módosító törvény többek 
között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI (továbbiakban: 
Gyvt.) törvényt is módosítja. 
A Gyvt. által alkalmazott „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” kifejezés helyébe a 
módosítás után a „szociális vetítési alap” megjelölés lép, ezáltal létrejött egy olyan viszonyítási alap a 
szociális területen, amely figyelembe veszi majd a szakterület sajátosságait. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelemről szóló 16/2022. (VII. 1.) 
önkormányzati rendelete a gyermek nevelése jogán megállapítható pénzbeli támogatások keretében a 
támogatás megítélésének alapjaként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét veszi alapul, amely 
kifejezés helyett 2023. év január hónap 1. napjától a szociális vetítési alap alkalmazandó. 

 
A hivatkozott rendelkezések alapján az önkormányzati rendelet, és annak mellékletei teljeskörű 
felülvizsgálata megtörtént. 
 
Az önkormányzati rendelet alkalmazása során igényként merült fel a 2. számú mellékletben foglalt 
kifejezések pontosítására, ennek okán a közös háztartásban élő családtagok helyett a kérelmezővel egy 
családban élő kitétel meghatározására került sor 
. 
 A rendelet módosításának tervezete elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a mellékelt 
rendelettervezetet elfogadni. 
 
Hatvan, 2023. január 17. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  



 

 

 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2023. (... ...) önkormányzati rendelete 
a helyi gyermekvédelemről szóló 16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

A  helyi gyermekvédelemről szóló 16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 
 
(1) 4. § (2) bekezdése a) -c) pontjaiban „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész 
helyébe a „szociális vetítési alap” szövegrész, 
 
(2) R 5 § (1) bekezdésében szereplő „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész 
helyébe a „szociális vetítési alap” szövegrész lép. 
 

2.§ 
 
(1) R 4.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A gyermek nevelése jogán megállapítható eseti pénzbeli támogatás összege családonként legfeljebb 
15.000, -Ft.” 
 
(2) A R 6.§ (2) bekezdése a) -b) pontjaiban szereplő a „vele közös háztartásban” szövegrész helyébe a 
„családjában” szövegrész lép 
 
(3) A R 6.§ (3) bekezdése d) pontjában helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„d) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a nyugdíjfolyósító szerv 
által az ellátás összegét igazoló irattal” 
 
(4) A R 6.§ (3) bekezdése g) pontja a következővel egészül ki:  
 
” ezek hiányában a tartásra jogosult nyilatkozatával.” 
 

(5)  A R. 6.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„(4) A pénzbeli támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek és a családjában élő 
személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása. Ha a kérelmező 
önkormányzati lakás bérlője, úgy a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő személyeknek az 
üzemeltető felé lejárt határidejű lakbértartozása nincs.” 

3.§ 

A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 



 

 

 

 
4. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Hatvan, 2023. január 17. 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



 

 

 

1.     melléklet a ../2023 (…..) önkormányzati rendelethez 
 
 

K É R E L E M  
a helyi gyermekvédelemről szóló önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján, gyermek 

nevelése jogán megállapítható pénzbeli támogatás igényléséhez 
 
 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 

1.1.1. Neve:  ..................................................................................................................................  

1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................  

1.1.3. Anyja neve:  ........................................................................................................................  

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………….…………..….  

1.1.5. Lakóhely:  ...........................................................................................................................  

1.1.6. Bejelentett tartózkodási helye:  ...........................................................................................  

1.1.7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen* 
                                            - a lakóhelyemen élek 
                                            - a tartózkodási helyemen élek 

1.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:               

1.1.9. Családi állapota*:   - házas 
                                          - élettársi kapcsolatban él 
                                          - hajadon/nőtlen és gyermekét egyedül neveli 
                                      - özvegy és gyermekét egyedül neveli 
                                          - elvált és gyermekét egyedül neveli 
                                      - házastársától külön él és gyermekét egyedül neveli 
                                          - egyedülálló 
1.1.10. Állampolgársága: ..............................................................................................................  

1.1.11. Telefonszáma vagy e-mail címe: ......................................................................................  

1.1.12. A támogatás kifizetését* 
                                          - folyószámlára kérem utalni 
                                            Folyószámla száma: ………………………………………………, vagy 
                                          - postai úton kérem 
 
A kérelem indokolása:  
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 



 

 

 

 

2. Kérelmező családjában élő(k) személyi adatai: 

 A B C D E 

 Név Anyja neve Születési helye, 
ideje 

Családi 
kapcsolat 

megnevezése 

TAJ szám 

2.1.      

2.2.      

2.3.      

2.4.      

2.5.      

 

A kérelmező, valamint a családjában élő személy(ek)nek a havi jövedelme forintban: 

    

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös 
háztartásban élő további 
személyek jövedelme 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

 1 2 3 4 5 

            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal, állami 
foglalkoztatási szervek által folyósított 
ellátások 

      

6. Gyermektartás díj       

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ……………….. Ft. 

 



 

 

 

 

3. Nyilatkozatok a kérelmező részéről 

3.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 

3.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő*                    
- lakás vagy 
- nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
- nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 

 (*A megfelelő részt kérjük aláhúzni. Amennyiben a kérelmező önkormányzati tulajdonú ingatlan 
bérlője, a kérelemhez csatolni kell az ingatlan üzemeltetője által kiállított igazolást a lakbérre vagy 
bérleti díjra vonatkozó tartozásmentességről.) 

3.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

3.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárás során történő 
felhasználásához. 

3.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

3.6. Az eljárás megindításáról értesítést nem kérek. Kérelmem teljesítése esetén a döntéssel 
szembeni fellebbezési jogomról lemondok. 

Hatvan, 20..…………………………. 

...................................................... 
                     Kérelmező 

        Sz.ig. sz.: ………………………… 

        Lakcímkártya sz.: ………………... 

 
4. . Nyilatkozat a kérelmező családjában élő nagykorú személy(ek) részéről  
    (valamennyi nagykorú személynek külön nyilatkoznia kell) 

 

4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hatvan Város Önkormányzata felé 
fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendelkezem. 

4.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő*                           
- lakás vagy 
- nem lakáscélú helyiség bérlője vagyok 
- nem vagyok lakás vagy nem lakáscélú helyiség bérlője 

 (*A megfelelő részt kérjük aláhúzni. Amennyiben a kérelmező házastársa, élettársa önkormányzati 
tulajdonú ingatlan bérlője, a kérelemhez csatolni kell az ingatlan üzemeltetője által kiállított 
igazolást a lakbérre vagy bérleti díjra vonatkozó tartozásmentességről.) 



 

 

 

4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatással kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználásához. 

4.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hatvan, 20...…………………………… 

        …………………………….. 
                  kérelmező házastársa/élettársa 

Sz.ig.sz.: …………………… 

        Lakcímkártya sz.: …………. 

 

 
Záradék: 
Kérelmező és a családjában élő személy(ek) Hatvan Város Önkormányzata felé helyi adó- vagy 
adók módjára behajtandó egyéb tartozással nem rendelkezik. 
 
Hatvan, 20.. ………………. hó …. nap. 

………………………………………… 
                                                                                                  Hatvani Polgármesteri Hivatal 
               Adóosztály ügyintézője 

 

 
 
 



 

 

 

Eredeti szöveg: 
 

4.§ (2) Gyermek nevelése jogán, eseti pénzbeli 
támogatásra jogosult: 
a) az a család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 160 %-át; 
b) az a gyermekét egyedül nevelő, három vagy több 
gyermeket nevelő, illetve tartósan beteg 
gyermeket nevelő család, ahol az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át; 
c) az a család, ahol a szülők nyugellátásban részesülnek, 
és az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 170 %-át. 
 
 
4.§ (3)  
(3) A gyermek nevelése jogán megállapítható eseti 

pénzbeli támogatás összege évente és családonként 
legfeljebb 15.000,-Ft.  

 
5. § (1)  
Hármas- vagy többes ikerszületés esetén – a család 
jövedelmére tekintet nélkül - egyszeri támogatásra 
jogosult a család, amelynek összege gyermekenként az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
négyszerese. 
 
 
6. § (2) a) -b) 
 
A gyermek nevelése jogán megállapítható pénzbeli 
támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:  
a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élők 
jövedelméről szóló igazolásokat, melyekre vonatkozóan 
az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók 
b) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő 
személyek hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 
szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) útján ellenőrizheti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Új szöveg: 
 

4. § (2) Gyermek nevelése jogán, eseti pénzbeli 
támogatásra jogosult: 
a) az a család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a szociális vetítési alap160 %-át; 
b) az a gyermekét egyedül nevelő, három vagy több 
gyermeket nevelő, illetve tartósan beteg 
gyermeket nevelő család, ahol az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 180 
%-át; 
c) az a család, ahol a szülők nyugellátásban 
részesülnek, és az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja a szociális vetítési alap 170 %-át. 
 
 
 
 
4. § (3)  
(3) A gyermek nevelése jogán megállapítható eseti 

pénzbeli támogatás összege családonként 
legfeljebb 15.000,-Ft. 

  
5.§ (1)  
Hármas- vagy többes ikerszületés esetén – a család 
jövedelmére tekintet nélkül - egyszeri támogatásra 
jogosult a család, amelynek összege gyermekenként a 
szociális vetítési alap négyszerese. 
 
 
 
6.§ (2) a) -b) 
 
A gyermek nevelése jogán megállapítható pénzbeli 
támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:  
a) a kérelmező és a családjában élők jövedelméről szóló 
igazolásokat, melyekre vonatkozóan az Szt. 10. § (2)-
(5) bekezdésében foglaltak az irányadók 
b) a kérelmező és a családjában élő személyek 
hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 
kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 
szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) útján ellenőrizheti. 
 
 



 

 

 

Eredeti szöveg: 
 

7. § (3) bek. d) pontja 
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény alapján a nyugdíjfolyósító szerv által a 
tárgyév elején vagy a nyugdíjjogosultság 
megállapításának időpontjában kiadott, az ellátás 
összegét igazoló irattal 
 
7. § (3) g) 
 
tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíj igazolásáról 
szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, 
bankszámla kivonat) és a felek között létrejött egyezséget 
bizonyító közokirattal vagy teljes bizonyítóerejű 
magánokirattal, a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős 
bírói döntéssel, állam által megelőlegezett 
gyermektartásdíj esetén a Járási Hivatal illetékes 
szervezeti egységének (gyámhatóság) határozatával 

 
 

 
7.§ (4) bek. 
 
A pénzbeli támogatás megállapításának feltétele, hogy a 
kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő 
személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt 
határidejű köztartozása és egyéb tartozása, továbbá, ha a 
kérelmező önkormányzati lakás bérlője, úgy a 
kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő 
személyeknek az üzemeltető felé lejárt határidejű 
lakbértartozása nincs. 
 

 
 
 
 
 
 

Új szöveg: 
 
7. § (3) bek. d) pontja 
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény alapján a nyugdíjfolyósító szerv által 
az ellátás összegét igazoló irattal 
 
 
 
7. § (3) g) 
 
tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíj 
igazolásáról szóló irattal (elismervény, postai 
feladóvevény, bankszámla kivonat) és a felek között 
létrejött egyezséget bizonyító közokirattal vagy teljes 
bizonyítóerejű magánokirattal, a tartásdíj 
megállapításáról szóló jogerős bírói döntéssel, állam 
által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Járási 
Hivatal illetékes szervezeti egységének (gyámhatóság) 
határozatával, ennek hiányában a tartásra jogosult 
nyilatkozatával. 

 
7.§ (4) bek. 
 
A pénzbeli támogatás megállapításának feltétele, hogy a 
kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő 
személyeknek az önkormányzat felé nincs lejárt 
határidejű köztartozása és egyéb tartozása. 
Ha a kérelmező önkormányzati lakás bérlője, úgy a 
kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő 
személyeknek az üzemeltető felé lejárt határidejű 
lakbértartozása nincs. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


