Dabas Város Polgármesterének
13/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról
Dabas Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ban, a
131.§ (1) bekezdésében és a 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. §-ban meghatározott feladatkörben Dabas
Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következőket
rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §

E rendelet hatálya kiterjed Dabas város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban:
GYER.)
4§-ában
meghatározott
személyekre,
Dabas
Város
Önkormányzatának (továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő ellátás igénybevevőire.
2. §
(1)

A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra irányuló eljárás kérelemre indul. Az
ügyfél a kérelmét az igénylésre rendszeresített nyomtatvány, továbbá a jogosultság
megállapításához szükséges nyilatkozatok, igazolások csatolásával (a kiskorú törvényes
képviselője vagy az ellátást igénylő fiatal felnőtt) Dabasi Polgármesteri Hivatalnál
(továbbiakban: Hivatal) nyújthatja be.

(2)

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti igényt Dabas
Önkormányzata területén működő intézmény vezetőjénél kell bejelenteni.

(3)

A kérelmező szociális körülményeinek vizsgálata céljából a pénzbeli ellátások
megállapításánál szükség esetén a Hivatal környezettanulmányt készít. (1. melléklet
szerinti formanyomtatványon)

(4)

Ha a kérelmező az ellátás megállapításának vagy tovább folyósításának alapjául
szolgáló adatot eltitkol, vagy valamilyen kötelezettségének neki felróható okból nem tesz

Város

eleget, a kérelmezőt a támogatásból legalább 6 hónapra ki kell zárni és egyben a
jogosulatlanul felvett támogatás megfizetésére kell kötelezni.
(5)

A jövedelemszámításnál irányadó időszak a szociális ellátásról és szociális
igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10§ (2) bekezdés szerinti
időszak.
Gyermekvédelem helyi rendszere
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Méltányosságból
3. §

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását - méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület a Családügyi és Esélyteremtési Bizottságának hatáskörébe utalja.
(2) A Családügyi és Esélyteremtési Bizottság abban az esetben állapítja meg méltányosságból
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amennyiben a gyermeket gondozó családban az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó
vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a GYER. 19§ (7) bekezdésében
meghatározott értéket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem
igénylőlapján a szükséges mellékletekkel együtt a Hivatalba kell benyújtani.

(3) A támogatás 1 évnél rövidebb időre is megállapítható
(4) A méltányosságból megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó évi
kétszeri pénzbeli juttatás is folyósítható.
Gyermekjóléti alapellátások
4. §
(1)

Dabas Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátást az alábbiak szerint nyújtja
a)
gyermekjóléti szolgáltatás
b)
gyermekek napközbeni ellátása: óvoda, családi bölcsődei ellátás
Gyermekjóléti Szolgálat
5.§
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Dabas Város Önkormányzata a GYER 39.§. -ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás
feladatát a Dabasi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működtetésével biztosítja. A
gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások igénybevételének a módja
6.§
(1) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet
benyújtani.
(2) A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele
jelzőrendszeri tagok kezdeményezésére.

történhet

önkéntesen,

vagy

a

(3) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg, kivéve,
ha az ellátás kötelező igénybevételéről gyámhatósági határozat rendelkezett.
Gyermekek napközbeni ellátása
7.§
(1) Dabas Város Önkormányzata a GYER 41. §. -ában meghatározott gyermekek napközbeni
ellátását a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat fenntartásával biztosítja.
8.§
(1)

A bölcsődében a gyermekétkeztetésért és a gondozásért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjat a képviselő testület, a rendelet 2. sz. melléklete szerint
határozza meg.
9. §
(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(2) Gyermekétkeztetés személyi térítési díját a fenntartó határozza meg, melyet az
intézményi térítési díj magában foglal. A polgármester indokolt esetben a térítési díjat
elengedheti vagy mérsékelheti.

10.§
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A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, ami a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
különbözete.
11.§
(1) Az intézményi térítési díjat a törvényes képviselő az intézménnyel kötött
megállapodásban rögzített időponttól kezdődően minden hónap 10.-ig előre készpénzben
köteles megfizetni.
(2) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések
végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá az intézményi térítési díj befizetésének havi
nyilvántartásáról.
(3) Az intézményi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15
napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának
rendezésére.
(4) Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét,
lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
(5) A (3) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője
negyedévenként tájékoztatja az önkormányzatot, mint fenntartót a térítési díjhátralék
behajtása érdekében, melyhez csatolja a fizetésre felszólításról szóló értesítést, illetve a
házirendben foglaltak szerint azonnali hatállyal megszűnteti a törvényes képviselővel
kötött megállapodást.
(6) Az önkormányzat az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési
díjhátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről.
12.§
(1) A gyermekek betegsége, illetve egyéb okokból történt hiányzása miatt - az intézményi
jogviszony fennállása alatt – a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére
kötelezett.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a törvényes képviselő
a. a bölcsőde fenntartó által jóváhagyott zárva tartás esetén
b. Vis major helyzetek esetén
c. egészségügyi zárlat esetén
mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj megfizetése alól.
(3) Amennyiben a zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő
térítési díjat a tényleges gondozási napok napi térítési díja alapján kell meghatározni,
illetve ha a bölcsődei ellátás kezdete nem hó elejére tevődik, ugyanezen feltételek
érvényesíthetőek.
13.§
4

(1)A megállapodás a szülő kérésére bármikor felmondható, e szándékot azonban legalább
30 nappal előre írásban kell közölni a másik fél felé.
(2) A fenntartó az ellátást rendkívüli felmondással megszűntetheti, ha a gyermek törvényes
képviselője a házirendet ismételten súlyosan megsérti. A fenntartó az ellátás
megszűntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról a szülőt írásban értesíti. Egyet nem
értés esetén kézhezvételtől számított nyolc napon belül panaszjogával élhet.
(3)A felek között kötött megállapodás megszűnik az óvodai jogviszony kezdetével.

Záró rendelkezések
14.§

(1) Ezen rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba
(2)
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelmi
támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 36/2013. (XII.19.) önkormányzati
rendelet.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4 Szirom Családi Bölcsőde
Hálózat térítési díjáról szóló 7/ 2017 (II.21.) önkormányzati rendelet.

Dabas, 2021. március 26.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester
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1. melléklet családi bölcsődei térítési díjakról szóló (13/2021.(III.26.) önkormányzati
rendelethez

Dabasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Dabas, Szent István tér 1/B.

Ügyiratszám:..........................
KÖRNYEZETTANULMÁNY
Név: ....................................................Szül idő:................... leánykori név:
..................................
Lakcím: DABAS.…......................................................................utca ...............................hsz.

Anyja neve: ............................................................................ jövedelme: ..............................
Ft.

Milyen minőségben lakik a lakásban?

tulajdonos, bérlő családtag, haszonélvező, albérlő

A lakás tulajdonosa, ha nem a kérelmező a tulajdonos: neve: .....................................................
A tulajdonos milyen rokoni kapcsolatban áll a kérelmezővel? ....................................................
A lakásban együtt lakó nagykorú személyek:
Név:

Anyja neve:

Együttlakás

Születési év,

jogcíme:

hó, nap:

Foglalkozás:

Jövedelem
(Ft./hó):

A lakásban együttlakó kiskorú gyermekek:
6

Név:

Anyja neve:

Születési év, hó, nap:

Intézmény, amelybe a
gyermek jár, címe:

Lakás alapterülete:.......... négyzetméter, szobái száma:......... komfort fokozata:........................
Lakás minőségi jellege: családi ház, önkormányzati lakás, szövetkezeti lakás, társasház, egyéb
Kérelmező különélő, tartásra kötelezhető hozzátartozója:
Név:

Rokoni kapcsolat

Születési év,
hó, nap:

Lakcím:

Tudja e támogatni
hozzátartozóját?

Lakásfenntartás költségei:
Megnevezés:

Forint

Lakbér
Közösköltség
Vízdíj
Csatornadíj
Fűtési költség
Villany
Gáz
Hitel törlesztőrészlet
Hitel törlesztőrészlet
Hitel törlesztőrészlet
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Egyéb

Tartási, örökösödési, életjáradéki szerződéssel rendelkezik?

IGEN -

NEM

Ha igen kivel kötötte és mire terjed ki: …………………………...…………………………….
………………………………………………………………………...…………………………
Ingatlannal, gépkocsival, telekkel egyéb értékes ingósággal rendelkezik-e? IGEN - NEM
Ha igen, mivel: …………………………………………..……………………………………...
…………………………………………………………………………...………………………
Egyéb szociális indok. körülmény: ………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………...………………
………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………...…………………………………………………………………

Nevezett büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent leírtak a valóságnak
megfelelnek, és az elolvasás után helyben hagyólag aláírja.

D a b a s, …………………………

…………………………………………..

……………..………………………….
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2. sz melléklet családi bölcsődei térítési díjakról szóló (13/2021.(III.26.) önkormányzati
rendelethez

Intézményi térítési díj :( gondozási díj Ft/fő /nap+ étkezési intézményi térítési díj Ft / fő /
nap): 2000,- Ft / fő / nap
Számított intézményi térítési díj egész napos gondozás tekintetében: 1500 Ft/fő/nap
Félnapos ellátás esetén a térítési díj gondozás tekintetében: 1200 Ft/fő/nap
Havonta/fő/21 gondozási nappal, egész napos ellátással számolva: 31.500, -Ft/ fő/hó
Havonta/fő/21 gondozási nappal, félnapos ellátással számolva: 25.200, -Ft/fő/hó
A bölcsődei étkezés intézményi térítési díja a 2021.évere vonatkozóan:
394,- Ft + Áfa: 500,- Ft bruttó
Intézményi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban:
Étkezések
Reggeli:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

Megállapított intézményi térítési díjak:
118,2,- Ft + Áfa / 150,- Ft/ bruttó 150,- Ft
59,1,- Ft + Áfa / 75,- Ft / bruttó 75,- Ft
137,9,- Ft + Áfa / 175,- Ft / bruttó 175,- Ft
78,8,- Ft + Áfa / 100,- Ft / bruttó 100,- Ft

Összesen: 394 Ft + Áfa Bruttó: 500,- Ft
(Az intézményi térítési díjak megállapítása a kerekítési szabályok figyelembevételével)
Időszakos gyermekfelügyelet díja 1000 Ft / fő / minden megkezdett óra.
Játszóház szolgáltatás: 800,-Ft/fő/óra.
Fejlesztő foglalkoztatás: 1000,-Ft/fő/óra.
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1. melléklet családi bölcsődei térítési díjakról szóló (13/2021. (III.26.)
rendelethez

önkormányzati

Dabasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Dabas, Szent István tér 1/B.

Ügyiratszám:..........................
KÖRNYEZETTANULMÁNY
Név: ....................................................Szül idő:................... leánykori név:
..................................
Lakcím: DABAS.…......................................................................utca ...............................hsz.

Anyja neve: ............................................................................ jövedelme: ..............................
Ft.

Milyen minőségben lakik a lakásban?

tulajdonos, bérlő családtag, haszonélvező, albérlő

A lakás tulajdonosa, ha nem a kérelmező a tulajdonos: neve: .....................................................
A tulajdonos milyen rokoni kapcsolatban áll a kérelmezővel? ....................................................
A lakásban együtt lakó nagykorú személyek:
Név:

Anyja neve:

A lakásban együttlakó kiskorú gyermekek:

Együttlakás

Születési év,

jogcíme:

hó, nap:

Foglalkozás:

Jövedelem
(Ft./hó):

Név:

Anyja neve:

Születési év, hó, nap:

Intézmény, amelybe a
gyermek jár, címe:

Lakás alapterülete:.......... négyzetméter, szobái száma:......... komfort fokozata:........................
Lakás minőségi jellege: családi ház, önkormányzati lakás, szövetkezeti lakás, társasház, egyéb
Kérelmező különélő, tartásra kötelezhető hozzátartozója:
Név:

Rokoni kapcsolat

Születési év,
hó, nap:

Lakcím:

Tudja e támogatni
hozzátartozóját?

Lakásfenntartás költségei:
Megnevezés:

Forint

Lakbér
Közösköltség
Vízdíj
Csatornadíj
Fűtési költség
Villany
Gáz
Hitel törlesztőrészlet
Hitel törlesztőrészlet
Hitel törlesztőrészlet
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Egyéb

Tartási, örökösödési, életjáradéki szerződéssel rendelkezik?

IGEN -

NEM

Ha igen kivel kötötte és mire terjed ki: …………………………...…………………………….
………………………………………………………………………...…………………………
Ingatlannal, gépkocsival, telekkel egyéb értékes ingósággal rendelkezik-e? IGEN - NEM
Ha igen, mivel: …………………………………………..……………………………………...
…………………………………………………………………………...………………………
Egyéb szociális indok. körülmény: ………………………………………..……………………
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…………………………………………………………………………………...………………
………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………...…………………………………………………………………

Nevezett büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent leírtak a valóságnak
megfelelnek, és az elolvasás után helyben hagyólag aláírja.

D a b a s, …………………………

…………………………………………..

……………..………………………….
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2. sz melléklet családi bölcsődei térítési díjakról szóló (13/2021. (III.26.) önkormányzati
rendelethez

Intézményi térítési díj :( gondozási díj Ft/fő /nap+ étkezési intézményi térítési díj Ft / fő /
nap): 2000,- Ft / fő / nap
Számított intézményi térítési díj egész napos gondozás tekintetében: 1500 Ft/fő/nap
Félnapos ellátás esetén a térítési díj gondozás tekintetében: 1200 Ft/fő/nap
Havonta/fő/21 gondozási nappal, egész napos ellátással számolva: 31.500, -Ft/ fő/hó
Havonta/fő/21 gondozási nappal, félnapos ellátással számolva: 25.200, -Ft/fő/hó
A bölcsődei étkezés intézményi térítési díja a 2021.évere vonatkozóan:
394,- Ft + Áfa: 500,- Ft bruttó
Intézményi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban:
Étkezések
Reggeli:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

Megállapított intézményi térítési díjak:
118,2,- Ft + Áfa / 150,- Ft/ bruttó 150,- Ft
59,1,- Ft + Áfa / 75,- Ft / bruttó 75,- Ft
137,9,- Ft + Áfa / 175,- Ft / bruttó 175,- Ft
78,8,- Ft + Áfa / 100,- Ft / bruttó 100,- Ft

Összesen: 394 Ft + Áfa Bruttó: 500,- Ft
(Az intézményi térítési díjak megállapítása a kerekítési szabályok figyelembevételével)
Időszakos gyermekfelügyelet díja 1000 Ft / fő / minden megkezdett óra.
Játszóház szolgáltatás: 800,-Ft/fő/óra.
Fejlesztő foglalkoztatás: 1000,-Ft/fő/óra.
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