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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: 

 

1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 3.§-a a következő c) ponttal egészül ki: 

„c) szünidei gyermekétkeztetés”. 

2. § A Rendelet II. Fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki: 

„6/A Szünidei gyermekétkeztetés” 

3. § A Rendelet II. Fejezete a következő 25/A. §-szal és 25/B. §-szal egészül ki: 

„25/A.§ (1) Az önkormányzat a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rászoruló 

gyermekeknek ingyenesen biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg 

főétkezést. 

(2) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt jogosult 

gyermekeknek a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és 

tavaszi szünet időtartamára eső valamennyi munkanapra, valamint a nyári tanítási szünet 

időtartama alatt 43 munkanapra biztosítja.  

(3) A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos technikai feladatokat az önkormányzat az 

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda részére adja át. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt ellátás költségét az éves költségvetési rendeletben e célra 

elkülönített keretből biztosítja az önkormányzat. 

25/B. § (1) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat az étel elvitelével biztosítja, az 

ételhordó biztosítása a szülőt, törvényes képviselőt terheli. Az étel átvételénél a gyermek 

jogosultságát igazoló határozatot és a szülő, törvényes képviselő személyi igazolványát, 

lakcímkártyáját fel kell mutatni. A szülő, törvényes képviselő akadályoztatása esetén 

(írásbeli) meghatalmazottja is gondoskodhat az étel elszállításáról.  

(2) Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi 

igénybe, a szülő a Polgármesteri Hivatal felé köteles bejelenteni  

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint  

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor 

veszi igénybe újból a szünidei gyermekétkezést. 

(3) Ha a szülő korábbi igénylése ellenére az ellátást 3 egymást követő napon keresztül nem 

veszi igénybe, és azt előzetesen nem jelzi, az önkormányzat jelzéssel él a Szigetszentmiklós 

Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) felé. Ebben az esetben a 

Központ köteles kivizsgálni a gyermek akut veszélyeztetettségének fennállását.” 

4. § A Rendelet 11. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11.§ Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 50.§ (2) bekezdése alapján számítandó.” 



5. § A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kérelem benyújtására a Gyvt. 16. §-a az irányadó.” 

6. § A Rendelet 27. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„27. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott gyermekjóléti 

szolgáltatást a Gyvt. 39-40/A.§-aiban meghatározottak szerint a Szigetszentmiklós Család- 

és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Központ) intézménye útján biztosítja. 

(2) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet az igénylő, vagy törvényes 

képviselője a Gyvt. 31,32.§-aiban foglaltak figyelembevételével, az e rendelet (1) 

bekezdésében meghatározott, ellátást biztosító intézmény vezetőjénél, vagy a szerződésben 

meghatározott képviselőjénél (a továbbiakban együtt: az intézményvezető) terjesztheti elő. 

(3) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelemről az intézményvezető dönt. 

(4) 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.” 

7. § A Rendelet  

a) 10. § (3) bekezdés c) pontjában a „Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Főosztály” szövegrész helyébe a „Pest Megyei 

Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály” szöveg,  

b) 10. § (3) bekezdés g) pontjában a „Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi 

Járási Hivatal Gyámügyi Osztály” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal 

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály” szöveg lép. 

8. § 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. február 21. napján 

megtartott ülésén alkotta, 2018. február 22. napján kihirdetésre került. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 


