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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, a 29. §-
ban, a 13l. § (1) bekezdésében, a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott - e rendelet 4.§ a) 
pontjában foglalt -gyermekjóléti szolgáltatást: Család- és gyermekjóléti szolgálat, Család-és 
gyermekjóléti központ a Gyvt. 39.§, és 40/A.§-aiban meghatározottak szerint a 
Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Központ) 
intézménye útján biztosítja.” 

2. § A Rendelet 30. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„30. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére vonatkozó kérelmet az 
intézmény vezetőjénél kell benyújtani. A felvételről az intézmény vezetője dönt. 

(2) A szolgáltatás a Gyvt. 37/A. §-ában foglalt esetekben szűnik-, és szüntethető meg. A 
szolgáltatás megszűnése, megszüntetése esetén az intézményvezető a Gyvt. 37/A. §-ában 
foglaltak szerint jár el.” 

3. § A Rendelet 31. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„31. § (1) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó ellátást a Gyvt. 50. 
§-ban meghatározottak szerint feladat-ellátási szerződés útján biztosítja.  

(2) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet az igénylőnek, vagy a törvényes 
képviselőnek a Gyvt. 31.§, és 32.§-aiban foglaltak figyelembevételével, az (1) bekezdés 
szerinti feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően kell előterjeszteni. 

(3) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelemről a feladat-ellátási szerződésben 
meghatározott, fenntartó által kijelölt szerv dönt. 

(4) A szolgáltatás a Gyvt. 37/A. §-ában foglalt esetekben szűnik-, és szüntethető meg.” 

4. § A Rendelet 32. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„32. § (1) Az önkormányzat a szolgáltatást a Gyvt. 51. §-ban meghatározottak szerint 
feladat-ellátási szerződés útján biztosítja. 

(2) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet az igénylőnek, vagy a törvényes 
képviselőnek a Gyvt. 31.§, és 32.§-aiban foglaltak figyelembevételével, az (1) bekezdésében 
hivatkozott feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően kell előterjeszteni. 

(3) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelemről a feladat-ellátási szerződésben 
meghatározott, fenntartó által kijelölt szerv dönt. 

(4) A szolgáltatás a Gyvt. 37/A. §-ában foglalt esetekben szűnik-, és szüntethető meg.”  

5. § Hatályát veszti a Rendelet 4.§ b) pontja.  

 

 



 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző 

 

 

Szabó József 
polgármester 

 

 
ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2018. május 25. napján 
megtartott ülésén alkotta, 2018. május 28. napján kihirdetésre került. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző 

 


