Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete
A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által nyújtott
család- és gyermekjóléti szolgáltatásokról
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 29. § (3) 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 39. §-ban, a 40. § és a 40./A §-ában és a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában, 64/A §-ban
meghatározott feladatkörében eljárva a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat
Társulási Tanács Társulási megállapodása alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §.
1. A rendelet hatálya kiterjed a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata
Társulási Tanácsa településeire: Dabas, Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel,
Pusztavacs közigazgatási területére a gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak
tekintetében.
2. A rendelet hatálya kiterjed Dabas Járás területére: Dabas, Inárcs, Kakucs, Újhartyán,
Újlengyel, Pusztavacs, Hernád, Bugyi, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Örkény
közigazgatási területére a gyermekjóléti központ szolgáltatásainak tekintetében.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái
2.§
1. Az alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások:
- családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ( A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ – Gyermekjóléti Szolgálata nyújtja a Társulás településein: Dabas, Inárcs, Kakucs,
Újhartyán, Újlengyel, Pusztavacs)
- család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Dabas Járás)
Család- és gyermekjóléti szolgálat
3.§

(1) A család- és gyermekjóléti szolgáltatást a Társult Önkormányzatok ”Együtt”
Segítőszolgálata Társulási Tanácsa a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központban működő család és gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. Ennek keretében a
Dabasi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

ellátja a Gyvt.39.§-ban, a 40. §-ban, továbbá a 1993. évi III. törvény 64. §-ban meghatározott
kötelező feladatokat.
Család- és gyermekjóléti központ
4.§
(1)A család- és gyermekjóléti szolgáltatást Dabas Város Önkormányzata a Dabasi Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központban működő – Család- és Gyermekjóléti Központ által
biztosítja Dabas Járás területén. Ennek keretében a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
és Központ – Család- és Gyermekjóléti Központja ellátja a Gyvt.39.§-ban, a 40/A §-ban
foglaltakat, valamint az 1993. évi III. törvény 64. §-ban és a 64/A §-ban meghatározott
kötelező feladatokat.
A kérelem benyújtásának, elbírálásának módja, szempontjai
5. §
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátási formák igénybe vétele a 4. §-a kivételével önkéntes,
az ellátást igénylő kérelmére történik. A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell eljuttatni
szóban vagy írásban. Cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő terjeszti elő,
korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével
terjeszti elő, ennek tényét a kérelmen fel kell tüntetni.
(2) A család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetén - 3. § -, ha a gyermek védelme az ellátás
önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Család- és gyermekjóléti szolgálat további
intézkedés megtétele miatt megkeresi a Család- és gyermekjóléti központot. A Család- és
Gyermekjóléti Központ hatósági eljárást kezdeményez a területileg illetékes Járási Hivatal
Igazságügyi és Gyámügyi Osztályán.
(3) Az ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell a Gyvt. 33. §
(2) bekezdése alapján.
Az ellátások megszűnésének esetei és módja
6. §
(1)E rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek a Gyvt. 37/A §-ban meghatározott
esetekben és módon. Az ellátást megszüntető döntés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon
belül a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulási Tanácsának címzett, de a
Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központhoz (cím: 2373 Dabas, Áchim u. 6.)
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A térítési díjakra vonatkozó szabályok
7. §
1. A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által biztosított ellátások
térítésmentesek.

Az intézményvezető hatásköre, kötelezettségei
8. §
1. A intézmény vezetője köteles az érintett települési önkormányzatoknak minden évben
egyszer beszámolót készíteni.
Záró rendelkezések
9. §
1. Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.
2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a A Dabasi Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által nyújtott család és gyermekjóléti
szolgáltatásról szóló 20/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet.
Dabas, 2020. február 27.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 28.-án kihirdetésre került.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Indoklás:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet szabályozza a Család- és Gyermekjóléti Központ hatáskörét, szakmai
működését, melyet nem tartalmazott az előző helyi rendelet

