DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásokról
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 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. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 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.
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 Város Önkormányzata
területén működő intézmény vezetőjénél kel 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 továbbfolyósításának alapjául szolgáló
adatot eltitkol, vagy valamilyen kötelezettségének neki felróható okból nem tesz 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.

[m1] megjegyzést írt:
A 33/2019.(XII.13.)
Rendelet módosította.

(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.

[m2] megjegyzést írt:
A 33/2019.(XII.13.)
Rendelet módosította.

(3) A támogatás 1 évnél rövidebb időre is megállapítható
(4) A méltányosságból megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó évi
kétszeri pénzbeli juttatás szociális, gyermekvédelmi Erzsébet utalvány formájában 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
ba) óvoda
bb) iskolai napközi (iskolaotthon, kollégium)
bc) családi bölcsőde
c) gyermekek átmeneti gondozása
ca) helyettes szülő
Gyermekjóléti Szolgálat
5.§

[m3] megjegyzést írt:
A 21/2017(VI.27.) rendelet módosította.

[m4] megjegyzést írt:
A 21/2017(VI.27.) rendelet módosította.

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.
Gyermekek napközbeni ellátása
6.§
(1) Dabas Város Önkormányzata a GYER 41. §.-ában meghatározott gyermekek napközbeni
ellátását családi bölcsőde hálózat fenntartásával biztosítja.
(2) A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díját a családi bölcsödében külön rendelet
szabályozza

[m5] megjegyzést írt:
A 21/2017(VI.27.) rendelet módosította.

Gyermekek átmeneti gondozása
7.§
Dabas Város Önkormányzata a GYER 45-49§ -ában meghatározott gyermekek átmeneti
gondozását helyettes szülő foglalkoztatásával biztosítja.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások igénybevételének a módja
8.§
(1) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani.
(2) A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele történhet önkéntesen, vagy a jelzőrendszeri tagok
kezdeményezésére.
(3) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg, kivéve, ha az
ellátás kötelező igénybevételéről gyámhatósági határozat rendelkezett.
Étkezési térítési díj kedvezmény
9.§
(1) Az étkezési térítési díj kedvezmény adható a dabasi gyermekek részére méltányosságból
az önkormányzat mindenkori költségvetéstől függően, ha a gyermek családja nem részesül
a GYER-ben meghatározott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben amennyiben a
családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 230%-át nem haladja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmény elsősorban azon hátrányos helyzetben lévő
gyermekeknek adható, aki igen nehéz anyagi körülmények között él, így különösen ha:
a) 3 vagy több gyermek él a családban,
b) halmozottan hátrányos helyzetű,
c) tartósan beteg,
d) a családban egyéb hátrányos életkörülmény (pl.: betegség, magas hitel-törlesztőrészlet,
hosszú távú munkanélküliség) okoz anyagi nehézséget,
e) a család anyagi körülményei miatt a rászoruló gyermek étkeztetésére más módon nincs
lehetőség és az eset különös méltánylást érdemel.
(3) A kérelmet önkormányzati fenntartású intézmény esetén az e célra rendszeresített
igénylőlapon (2. melléklet) a szükséges mellékletekkel együtt az intézményvezetőnél kell
benyújtani. A kérelmekről az intézményvezető dönt.
(4) Nem önkormányzati fenntartású intézmény esetén a kérelmeket az e célra rendszeresített
igénylőlapon (2. melléklet) a szükséges mellékletekkel együtt az intézményvezető javaslattal
ellátva a Hivatalba nyújtja be. A kérelemről a Családügyi és Esélyteremtési Bizottság dönt.
(5) Nem dabasi intézménybe járó dabasi gyermek esetén a kérelmeket az e célra
rendszeresített igénylőlapon (2. melléklet) a szükséges mellékletekkel és iskolalátogatási
igazolással együtt a Hivatalba kell benyújtani. A kérelemről az Családügyi és Esélyteremtési
Bizottság dönt

[m6] megjegyzést írt:
A 33/2019.(XII.13.) rendelet módosította.

[m7] megjegyzést írt:
A 33/2019.(XII.13.) rendelet módosította.

(6) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező családjának jövedelemigazolásait és a
hátrányos életkörülményt alátámasztó dokumentumokat. Ha a megalapozott döntéshez
szükséges, családlátogatást kell végezni.
(7)Az étkezési térítés díj kedvezmény mértéke maximum. az étkezési térítési díj 50 %-a, mely
a nem dabasi intézménybe járó gyermek esetén legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 30 %-a.
(8)Az étkezési térítési díj kedvezmény – a kedvezmény megállapítása esetén - a kérelem
benyújtás hónapjának első napjától esedékes. A kedvezmény határozott időre, legfeljebb 1
tanévre/nevelési évre állapítható meg, mely lejárta után újra kérelmezhető.
(9)A térítési díjkedvezményt a gyermek étkezését biztosító intézmény tartja nyilván. A
kedvezmény a gyermek étkezési térítési díjából kerül levonásra, így a szülő már a
kedvezménnyel csökkentett díjat fizeti ki.
(10)Megszűnik az étkezési térítési díj kedvezmény és a kérelmező a teljes térítési díjat kötele
fizetni, ha
a) a megállapított térítési díjat az intézményben meghatározott időpontig nem fizeti be és
felszólítást követően 30 napon belül sem teljesíti,
b) az intézmény házirendjének térítési díj kedvezményre vonatkozó rendelkezéseit
megszegi,
c) jogosultság feltételei már nem állnak fenn,
d) kéri a megszüntetést.
Záró rendelkezések
10.§
(1) Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba
(2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelmi támogatásokról
és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 15/2011 (III. 3) önkormányzati rendelet.
Dabas, 2013. december 18.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

Dabas, 2017. június 27.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Záradék:

Kőszegi Zoltán
polgármester

A rendelet 2014 január 1-én lép hatályba.
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

1. melléklet a 36/2013. 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
jogcíme:

A lakásban együttlakó kiskorú gyermekek:
Név:
Anyja neve:

Születési év,
hó, nap:

Születési év, hó, nap:

Foglalkozás:

Jövedelem
(Ft./hó):

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

Forint

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, …………………………
…………………………………………..

……………..………………………….

2. melléklet a 36/2013. önkormányzati rendelethez

[m8] megjegyzést írt:
A 33/2019.(XII.13.) rendelet módosította.

Kérelem
Étkezési támogatáshoz
Kérelmező neve:...........................................................................................
Állandó bejelentett lakcíme: Dabas,.................................tel:.................................
Tartózkodási helye:.....................................................tel:.................................
szám alatti lakos a jövedelem és vagyonnyilatkozat, valamint a csatolt jövedelemigazolások
alapján kérem a Családügyi és Esélyteremtési Bizottságot, hogy az alább felsorolt
gyermekeim részére *étkeztetési támogatást* nyújtani szíveskedjen.
Kiskorú neve

Osztálya 20 /20

évben

Iskola neve

1./...............................................................................................................
2./...............................................................................................................
3./...............................................................................................................
4./...............................................................................................................
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülök.................gyermek után
nem részesülők* Kiskorú gyermekeim
száma:.......................
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a megállapított étkezési, térítési díjat minden hónap
20-ig nem fizetem meg, és ez által díjhátralékom keletkezik:
o
gyermekem a kiegyenlítés napjáig nem étkezhet
o
rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítása esetén a következő havi támogatás
összegéből a hátralékom levonásra kerül.
Intézmény javaslat:
A szülő kérését támogatom - nem támogatom*
nem válasz esetén, miért:
Dabas,.....................
P.H.

...............................
javaslattevő aláírása

(Megfelelő részt kérem bekarikázni, vagy aláhúzni.)
Jövedelem
Az igénylővel közös háztartásban élő hozzátartozók
Neve

Szül. idő

1./...............................................................................................................
2./...............................................................................................................
3./...............................................................................................................
4./...............................................................................................................

5./...............................................................................................................
Jövedelmi adatok típusai
d./
Összesen
Munkaviszonyból
Vállalkozásból
Gyes, Gyet
Családi pótlék
Tartásdíj
Rendsz. gyermv. Tám
Munkanélk. segély
Jöv. pótlék
Nyugdíj
Egyéb
Egy főre jutó jöv.

Kérelmező jövedelme Közeli hozzátart. Jöv.a./

b./

c./

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Dabas,.........................
...................................
Szülő aláírása
Kérjük a jövedelemigazolásokat csatolja!
Amennyiben több intézményhez adott le kérelmet, kérjük írja le, hol adta le a
jövedelemigazolásokat:.................................................intézményben.
Kérem, hogy a kérelmére indult eljárásban az alábbi adatokról:
a)
az ügy iktatási számáról
b)
az eljárás megindításának napjáról
c)
az ügyintézési határidőről
d)
az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről
SZÍVESKEDJENEK ÍRÁSBAN ÉRTESÍTENI!

Az eljárás megindításáról az ÍRÁSBELI ÉRTESÍTÉST NEM KÉREM!
Választását kérem jelölje be!
Dabas, ..........................
...................................
kérelmező aláírása
Tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII törvény értelmében e kérelem hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a
kérelmet elbíráló hatóság adataimat kezelje, illetve továbbítsa.

Dabas, ..........................

...................................
kérelmező aláírása

Általános indoklás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek (Szt.),
továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvénynek (Gyvt.) - az önkormányzati segély kialakításával összefüggő
törvénymódosításokról szóló, 2013. évi LXXV. törvénnyel történő - módosulása révén 2014.
január 1-jétől megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, és helyettük az Szt. 45. §-a szerinti önkormányzati
segélyt állapíthat meg a települési önkormányzat képviselő-testülete, továbbá a
méltányos közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása jegyzői hatáskörből
visszakerül képviselő-testületi hatáskörbe.
Részletes indoklás
A bevezető rész után az 1.§ a rendelet hatályát szabályozza.
2.§ Az általános szabályokat tartalmazza.
3.§ A méltányosságból megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feltételeit
szabályozza
4.§-8.§ A gyermekvédelmi ellátó rendszer helyi rendszerét szabályozza.
9.§ Az étkezési térítési díj kedvezmény feltételeit szabályozza.
10.§ A hatályba léptető és a hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmazza.

