
 
 

 

 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2016. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2015. 

(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 



 

 

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) bekez-

dés 8. pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatáro-

zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem 

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

4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

 a)  gyermekjóléti szolgáltatás 

     b) Család-és gyermekjóléti központ 

 c) gyermekek napközbeni ellátása 

 d) gyermekek átmeneti gondozása 

 e) családok átmeneti otthona 

útján biztosítja.” 

 

2. § A Rendelet 14.§ -ában a „20 hónapos” szövegrész helyébe a „12 hónapos” szöveg lép. 

 

3. § A Rendelet III. Fejezet 8. alcíme „8. Gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „8. 

Család- és gyermekjóléti központ” szöveg lép. 

 

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

„27. § Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott gyermekjóléti szolgál-

tatást a Gyvt. 39-40/A.§-aiban meghatározottak szerint a Szigetszentmiklós Család- és Gyer-

mekjóléti Központ (a továbbiakban: Központ) által biztosítja.” 

 

5.  § A Rendelet 28.§- ában a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Központ” szöveg lép”. 

 

6. § A Rendelet 33.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében 

biztosított bölcsődei ellátás intézményi térítési díját a Városi Bölcsőde tekintetében 3.378,- 

Ft/nap/gyermek összegben, a Vackor Integrált Bölcsőde tekintetében 3.784,- Ft/nap/gyermek 

összegben állapítja meg” 

 

7.  §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  

 



 

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 2016. március 30. napján meg-

tartott ülésén alkotta, 2016. március 31. napján kihirdetésre került. 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

 

 

 

 

  



1. melléklet Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő–testületének 

8/2016. (III.31.) önkormányzati rendeletéhez 

 

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

 

Bölcsődei és óvodai gondozási díj támogatás összegének számítása 

 

 A B C 

1 
 

Életkor 

17. §-ban meghatá-

rozott kiadások 

költsége/jövedelem 

aránya 

Támogatás össze-

ge/gondozásban 

töltött nap 

2  

12 hónapos kortól 3 

éves korig 

kiadás 80% fölött 1.500,- Ft 

3 kiadás 50-79% kö-

zött 
1.000,- Ft 

4 kiadás 49% alatt 500,- Ft 

5 3 éves kortól az isko-

lai tankötelezettség 

eléréséig 

kiadás 60% fölött 800,- Ft 

6 kiadás 59%-ig 500,- Ft 

 


