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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, a 29. §-ban, a 

13l. § (1) bekezdésében, valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatályára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.  

2. A gyermekek védelmének rendszere 

2. § Az önkormányzat a gyermekek védelmét természetbeni ellátás, valamint személyes 

gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosítja. 

3. § Az önkormányzat természetbeni ellátásként: 

     a) bölcsődei és óvodai gondozási díj 

    b) babaköszöntő csomag 

    támogatást nyújt. 

4. § Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást a 

 a) gyermekjóléti szolgálat 

 b) gyermekek napközbeni ellátása 

 c) gyermekek átmeneti gondozása 

 d) családok átmeneti otthona 

útján biztosítja. 

3. Eljárási rendelkezések 

5. § A 3. § a) bekezdésében szabályozott természetbeni ellátás megállapítása iránti kérelmet 

az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 

6. § A kérelmet a törvényes képviselő, valamint a Gyvt. 18. § (4) bekezdésében 

meghatározottak a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál terjeszthetik elő.  

7. § A gyermekvédelmi természetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálása során a hatóság a 

kérelmezőt kötelezheti, hogy a családja jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, és azokat 

igazolja. 

8. § Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (3) bekezdésében foglaltakat 

kell alkalmazni. 

9. § A környezettanulmány készítésénél a Gyvt. 130.§ alkalmazandó. 

10. § (1) A rendeletben szabályozott természetbeni ellátások megállapításakor a jövedelem 

számításánál irányadó időszakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 



(2) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a 

jövedelem valódiságát igazoló iratokat.  

(3) A jövedelmet 

a) munkabérről vagy a munkáltató által fizetett táppénzről, a munkáltató által 

kiállított jövedelemigazolás, vagy munkabér jegyzék,  

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 

megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, 

c) munkanélküli ellátás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Főosztály (a továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség) 

megállapító határozata, és az utolsó havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy 

bankszámlakivonat, 

d) a gyermekgondozási támogatások gyermekgondozási segély, gyermekgondozási 

díj, gyermeknevelési támogatás esetében az utolsó havi szelvény vagy 

bankszámlakivonat, 

e) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a havi 

igazolószelvény, bankszámlakivonat.  

f) a családi pótlék és gyermektartásdíj esetén az utolsó havi postai feladóvevény 

vagy bankszámlakivonat,    

g) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Pest Megyei 

Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály  

határozata, 

h) az ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított 

igazolás, 

i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról 

szóló nyilatkozat, 

j) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában 

életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem 

rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Kirendeltség 

igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, 

k) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett 

nyilatkozata, 

(a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja. 

(4) A kérelmező és a jövedelemszámítás szempontjából figyelembeveendő személyek 

nyugdíj-törzsszámát és a nyugdíjas nevét tartalmazó nyugdíjösszesítőjét a kérelem 

benyújtásakor be kell mutatni. 

(5) 16 éven felüli gyermek esetében iskolalátogatási igazolást kell csatolni. 

11. § Az ügyintézési határidő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33.§-a alapján számítandó. 

4. Hatásköri rendelkezések 

12. § A képviselő-testület a rendelet 14.§, 21.§-aiban meghatározott természetbeni ellátások 

megállapítására, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás visszafizetésére, 

annak méltányosságból történő elengedésére, vagy csökkentésére vonatkozó hatáskörét a 

polgármesterre ruházza át. 



13. § A képviselő-testület a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a Gyvt. 32.§ (4) 

bekezdésében meghatározott, a fenntartó hatáskörébe utalt, az intézményvezető döntését 

vitató kérelem elbírálását a Népjóléti Bizottság javaslata alapján a polgármesterre ruházza át. 

II. Fejezet 

Természetbeni ellátások 

5. Bölcsődei és óvodai gondozási díj támogatás 

14. § Természetben nyújtott bölcsődei és óvodai gondozási díj támogatás (a továbbiakban: 

gondozási díj támogatás) állapítható meg annak a 20 hónapos kort betöltött gyermeknek a 

törvényes képviselőjének a kérelmére 

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetében 250%-át, és 

b) akinek a bölcsődei vagy óvodai felvételére irányuló kérelmére helyhiány miatt 

ba) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának fenntartása alatt működő 

bölcsőde vezetője várólistán történő elhelyezéséről döntött, vagy 

bb) szigetszentmiklósi székhelyű önkormányzati fenntartású óvoda esetében a 

fenntartó képviselője az óvodai felvételre irányuló felülbírálati kérelmet 

elutasította. 

 

15. § A gondozási díj támogatásának összege az 1. mellékletben foglaltak szerint, a gyermek 

életkorának figyelembe vételével, valamint a kiadások és bevételek aránya alapján állapítandó 

meg.  

 

16. § A gondozási díj támogatást a kérelem benyújtásának napjától, az adott nevelési év 

augusztus 31. napjáig kell megállapítani. 

17. § Költségeken lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő 

részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatornahasználati díjat, a 

szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a 

tüzelőanyag költségeit kell érteni. 

18. § (1) Jövedelemben beállt változás esetén a gondozási díj támogatásra való jogosultság, 

valamint a gondozási díj összege felülvizsgálandó.  

(2) A felülvizsgálat alapja a megváltozott jövedelem és kiadások költségeinek aránya, mely 

eredményeképpen új gondozási díj támogatás összeg állapítandó meg a változás bejelentését 

követő hónap első napjától, vagy a támogatásra való jogosultság megszüntetendő a változás 

hónapjának utolsó napjával. 

19. § Gondozási díjtámogatás csak olyan intézmény, valamint magánszemély által 

működtetett intézmény esetén vehető igénybe, amely rendelkezik a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.)Korm. rendeletben meghatározott, vagy a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23.§-ában meghatározott működési engedéllyel. 

20. § A gondozási díj támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya az 

intézménynek, szolgáltatónak a tárgyhónapot követően, az intézmény igénybejelentése 

alapján, utólag utalja át. A gondozási díj támogatással nem fedezett különbözetét a 

kötelezettnek kell megfizetnie. 



6. Babaköszöntő csomag 

21. § Babaköszöntő csomagra jogosult az az újszülött gyermek, aki életvitelszerűen 

Szigetszentmiklós közigazgatási területén lakik, és 2013. december 1-jén vagy azt követően 

született, valamint legalább egyik szülőjének vagy törvényes képviselőjének lakóhelye vagy 

tartózkodási helye Szigetszentmiklós közigazgatási területén van. 

22. § A babaköszöntő csomag egyszeri természetbeni támogatás, mely gyermekruházatot 

tartalmaz. 

23. § A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult 

igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 

azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a 

gyermek elhelyezésre került. A babaköszöntő csomag támogatás megállapításához a 

védőnőnek az erre a célra rendszeresített formanyomtatványt kell benyújtania. 

24. § A gyermek születéséről a tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a területileg 

illetékes védőnő értesíti a Polgármesteri Hivatalt, amely a jogosultsági feltételek ellenőrzése 

után, hivatalból határozattal dönt a babaköszöntő csomagra való jogosultság megállapításáról. 

A Polgármesteri Hivatal a meghozott határozatot köteles haladéktalanul megküldeni a 

területileg illetékes védőnő részére. 

25. § A csomagok beszerzéséről a Polgármesteri Hivatal, a jogosultnak való eljuttatásáról a 

területileg illetékes védőnő gondoskodik. 

III. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

7. Általános szabályok 

26. § (1) A kérelem benyújtására a Gyvt. 18/A.§-a az irányadó. 

(2) Az ellátások igénybevételére a Gyvt. 31. § és 32. §-a vonatkozik.  

(3) Az ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ban szabályozottak szerint. 

8. Gyermekjóléti szolgálat 

27. § Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott gyermekjóléti 

szolgáltatást a Gyvt. 39-40.§-aiban meghatározottak szerint a Szigetszentmiklós-Tököl 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) által biztosítja. 

28. § A Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a Gyvt-ben 

meghatározottak alapján, együttműködve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében szabályozott 

jelzőrendszer tagjaival. 

9. Gyermekek napközbeni ellátása 

29. § Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását napos bölcsőde, óvoda és általános 

iskola napközi keretein belül biztosítja. 

30. § A gyermekek napközbeni ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet az intézmény 

vezetőjénél kell benyújtani. A felvételről az intézmény vezetője dönt. 



10. Gyermekek átmeneti otthona 

31. § Az önkormányzat a gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó ellátást a Gyvt. 50.§-ban 

meghatározottak szerint ellátási szerződés útján biztosítja. 

11. Családok átmeneti otthona 

32. § Az önkormányzat a szolgáltatást a Gyvt. 51. §-ban meghatározottak szerint ellátási 

szerződés útján biztosítja. 

12. Térítési díj 

33. § (1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást a 33. 

§ (2) bekezdésben foglalt eltéréssel térítésmentesen biztosítja. 

     (2) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás 

keretében biztosított bölcsődei ellátás intézményi térítési díját a Városi Bölcsőde tekintetében 

3.458,- Ft/nap/gyermek összegben, a Vackor Integrált Bölcsőde tekintetében 3.512,- 

Ft/nap/gyermek összegben állapítja meg. 

34. § (1) A 33. § (2) bekezdés szerinti, fizetésre kötelezett által fizetendő bölcsődei gondozás 

személyi térítési díját a 2. melléklet tartalmazza, melyet a törvényes képviselő az 

intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően havonta, előre, minden 

hónap 10. napjáig köteles befizetni postai úton, vagy az intézmény által megjelölt 

számlaszámra. Jövedelem igazolás bemutatásának hiányában a fizetésre kötelezett a teljes 

összegű havi intézményi térítési díjat köteles megfizetni. Félnapos időtartamú napközbeni 

ellátás igénybevétele esetén, valamint a gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő 

hiányzása miatt, a jogviszony fennállása alatt a fizetésre kötelezett teljes havi gondozási díj 

fizetésére kötelezett. 

     (2) A fizetésre kötelezett a bölcsőde nyári zárva tartása idején mentesül a gondozásért 

fizetendő térítési díj megfizetésétől. Amennyiben a zárva tartás tört havi időtartamban kerül 

megállapításra, a gondozásért fizetendő térítési díj a tényleges gondozási napok napi térítési 

díja alapján kerül megállapításra. 

    (3) Az intézményvezető a törvényes képviselővel kötött megállapodásban rendelkezik a 

gondozási díj kezdő időpontjáról, a fizetés módjáról. Az intézményvezető gondoskodik a 

megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá a 

gondozási díj befizetésének havi nyilvántartásáról. 

35. § (1) Az alapellátás keretében nyújtott gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézményekben nyújtott szolgáltatások közül a 33. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel csak 

az étkezésért állapítható meg térítési díj a Gyvt. 148. § (2) bekezdésének figyelembe 

vételével. 

(2) Az alapellátás keretében nyújtott gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézmények intézményi étkezési térítési díját a képviselő-testület a Gyvt. 147. § figyelembe 

vételével önkormányzati rendeletben határozza meg.  

(3) A személyi étkezési térítési díjat az intézményvezető a Gyvt. 146-148. §-a, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) 

Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével állapítja meg. 



(4) A Népjóléti Bizottság a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében eljárva a Gyvt. 

148.§ (6) bekezdésében foglalt eljárás során a térítési díjfizetésre kötelezett személy 

létfenntartását veszélyeztető szociális-, vagy egészségügyi krízishelyzet esetén mérsékelheti, 

illetőleg elengedheti a személyi térítési díj összegét, határozott időtartamra, mely 

egybefüggően nem haladhatja meg a 6 hónapot. A határozott időtartam lejártát követően a 

díjfizetésre kötelezett a reá irányadó mértékű személyi térítési díj fizetésére köteles. 

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető szociális-, vagy 

egészségügyi krízishelyzetnek minősül különösen: 

a) 30 napot meghaladó mértékű kórházi gyógykezelés, 

b) házastárs-, valamint az ellátásban részesülő közeli hozzátartozójának halála. 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

36. § E rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba. 

37. § Hatályát veszti 

1. a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet, 

2. a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 

3. a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 23/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelet 

4. a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 33/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 

5. a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 39/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet  

6. a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 15/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelet. 

 

ddrr..  MMaattuuss--BBoorróókk  DDóórraa  

jjeeggyyzzőő  
SSzzaabbóó  JJóózzsseeff  

ppoollggáárrmmeesstteerr  

                                          

ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2015. április 

29. napján tartott ülésén alkotta, 2015. április 30. napján kihirdetésre került.  
 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző  

 



1. melléklet a 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Bölcsődei és óvodai gondozási díj támogatás összegének számítása 

 

 A B  

 

Életkor 
17. §-ban 

meghatározott 

kiadások 

költsége/jövedelem 

aránya 

Támogatás 

összege/gondozásban 

töltött nap 

1. 

 

20 hónapos kortól 3 

éves korig 

kiadás 80% fölött 1.500,- Ft 2. 

kiadás 50-79% 

között 
1.000,- Ft 3. 

kiadás 49% alatt 500,- Ft 4. 

3 éves kortól az iskolai 

tankötelezettség 

eléréséig 

kiadás 60% fölött 800,- Ft 5. 

kiadás 59%-ig 500,- Ft 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Bölcsődei gondozási díj összege jövedelemvizsgálat alapján  

A B C  

Egy főre eső jövedelem Napi térítési díj Havi térítési díj 1 

0 – 57.000,-Ft (ÖNY 2X) térítésmentes térítésmentes 2 

57.001,-Ft  - 114.000,-Ft 

(ÖNY 4X) 

100,-Ft/nap 2.100,-Ft 3 

114.001,-Ft – 142.500,-Ft 

(ÖNY 5X) 

200,-Ft/nap 4.200,-Ft 4 

142.501,-Ft - 300,-Ft/nap 6.300,-Ft 5 

 

 


