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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI.
25.) önkormányzati rendelete módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
I.
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 138. § (4) bekezdése szerint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – az éjjeli
menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével – 2022. december 31éig működhet.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 346/2017. (V.18.)
határozatában arról döntött, hogy az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai intézménynek a Dunaújváros, Batsányi utca 15/a. szám alatti
telephelyén működő időskorúak gondozóháza átmeneti elhelyezést nyújtó szociális
szolgáltatást a Dunaújváros, Barátság út 27. szám alatti telephelyén idősek tartós
bentlakásos ellátásaként működteti úgy, hogy a Barátság út 27. szám alatti telephelyen
található idősek otthona férőhelyszámát az időskorúak gondozóházának engedélyezett
létszámával 25-ről 35-re, azaz 10 fővel megemeli.
Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló
22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendeletünkben az idősek átmeneti elhelyezésére
vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 439/2017. (VI.15.)
határozatában állásfoglalást alakított ki a hajléktalan ellátás 2018. január 1. napjától történő
működtetésére. E döntés szerint Önkormányzatunk a fenntartásában lévő Útkeresés Segítő
Szolgálat által működtetett hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységeit (hajléktalan
személyek átmeneti otthona, hajléktalan személyek nappali melegedője, éjjeli menedékhely)
fenntartóváltással, ellátási szerződés megkötése mellett átadta a Magyar Mentőszolgálat
Alapítvány részére. Az ellátási szerződést a Közgyűlés a 603/2017. (IX.21.) határozatával
fogadta el.
Az önkormányzati rendeletünkben a hajléktalan ellátásra vonatkozó rendelkezéseket
hatályon kívül kell helyezni, azzal, hogy rögzíteni kell, hogy az önkormányzat számára
kötelező feladatot ellátási szerződés alapján a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány látja
el.
Az Állami Számvevőszék befejezte Önkormányzatunknál „A gyermekvédelem
intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes gondoskodást nyújtó központi és
önkormányzati fenntartók feladatellátásnak ellenőrzése” című ellenőrzését. Az ellenőrzés
során az ÁSZ megállapította, hogy az Önkormányzat a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (2)
bekezdés d) pontjában foglaltak ellenére nem szabályozta az ellátás megszűnésének eseteit
és módjait a gyermekjóléti szolgáltatás esetében és a gyermekek napközbeni ellátása
tekintetében. A Gyvt. 29. § (2) bekezdés d) pontja előírja, hogy „Ha törvény másként nem
rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza {...} az ellátás
megszűnésének eseteit és módjait,..”
Az ellátások megszűnésének módjait a Gyvt. 37/A. §-a szabályozza. A jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 3. §-a alapján: „Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos

vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell
szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A
jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése,
amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.” A Bölcsődék
Igazgatósága Dunaújváros igazgatója a Gyvt-ben meghatározott megszüntetési módokon túl
az alábbi ellátást megszüntető ok rendeletben való rögzítését javasolta:
„Az igazgató a bölcsődei ellátást megszünteti, ha az igénybe vevő kisgyermek folyamatos
hiányzása eléri a 30 napot, és ennek indokát a szülő nem jelzi a bölcsődevezetőnek,
kapcsolatot nem tart az intézménnyel.”
Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője kezdeményezte a Családok Átmeneti
Otthona esetében a rendeletnek az alábbi ellátást megszüntető okokkal való kiegészítését:
„Az ellátás megszűnik:
a) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított
időtartam – leteltével,
b) a jogosultsági feltételek megszűnésével,
c) ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti (három alkalommal).
Azonnali hatállyal meg kell tagadni az ellátását annak a jogosultnak, aki
a) az ellátás igénybevétele során ittas állapotban botrányos magatartást tanúsít,
b) magatartásával az elhelyezett gyermekeket veszélyezteti,
c) alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be,
d) lakótársak között verekedést provokál, ill. abban tevőlegesen részt vesz,
e) gondozóval szemben támadó, fenyegető fellépést tanúsít.
Az ellátás megszüntetéséről, ill. az ellene tehető panaszról írásban kell értesíteni a
jogosultat. Egyet nem értés esetén a jogosult 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A
fenntartó végrehajtó határozatáig a gyermekek ellátását biztosítani kell.
Azonnali hatályú megszüntetés esetén a fenntartó határozatáig a gyermek teljes körű
ellátását az intézmény biztosítja.”
Az intézményvezetők levelét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 36. §-a alapján: „Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet
folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának
megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak
munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását
arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.”
A BID igazgatójának javaslatát kértük arra vonatkozóan, hogy a helyi rendeletben –
összhangban az intézmény felvételi szabályzatával – mely időpont kerüljön rögzítésre a
munkáltatói igazolások benyújtására. A BID igazgatója az alábbi javaslatot tette:
„A kért dokumentumok leadási határideje: minden év május 30-a, de legkésőbb a gyermek
bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két hét.”
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37. § (1) bekezdése szerint: „A bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, szolgáltató a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a
gyermek bölcsődei ellátását.”
A BID igazgatója megküldte a tagbölcsődék napi nyitvatartási idejét:
„Zengő-Bongó Bölcsőde
Bólyai u. 2.
600 – 1700
Napraforgó Bölcsőde
Kossuth L. u. 7/b.
530 – 1630
Liszt Ferenc kerti Bölcsőde
Liszt Ferenc kert 18.
600 – 1700
Hétszínvirág Bölcsőde
Barátság út 1.
600 – 1700
Makk Marci Bölcsőde
Március 15. tér 11.
530 – 1630”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 2017. január 1-je óta hatályos 117/D. § (1) bekezdése szerint: „Ha tartós
bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem
rendelkezik, és a térítési díj megfizetését a 68/B. § (1) bekezdése vagy a 117/B. § (1)
bekezdése szerint más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti
vagy örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban e § alkalmazásában: gyermek), a
jövedelemhányad - a 117/B. § (2) bekezdése szerinti esetben a más által vállalt személyi
térítési díj - és az intézményi térítési díj közötti különbözet (e § alkalmazásában a
továbbiakban: díjkülönbözet) megfizetésére az erre irányuló, (2) bekezdés szerinti
megállapodás alapján a gyermek köteles.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti,
hogy a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket
tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet
megfizetésére kötelezze.”
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézményvezetőjétől javaslatot kértünk arra vonatkozóan, hogy kezdeményezzük-e a
bírósági eljárás megindításának rögzítését fenti esetekben a rendeletben. Intézményvezető
asszony levele, számításai az előterjesztés 3. számú mellékletében található.
Intézményvezető asszony – gazdaságossági okokra hivatkozva – kérte a rendelet
módosítását.
II.
Részletes indokolás
1. § Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZGYI rendelet) 1. § (1) és
(2) bekezdése az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat rögzíti. Az (1) bekezdésből
törlésre került az idősek átmeneti elhelyezése szociális szolgáltatás és 2018. január 1-jével
átadásra kerülő hajléktalan ellátások.
2. § Az SZGYI rendelet 1. §-a tartalmazza az ellátási szerződés alapján biztosított
feladatokat is. Rögzítésre kerül, hogy az önkormányzat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel
kötött feladatellátási szolgáltatási szerződés alapján biztosítja a gyermekek átmeneti
otthonát, valamint a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján
biztosítja a hajléktalan személyek átmeneti otthonát, nappali melegedőjét és az éjjeli
menedékhelyet.
3. § Szociális alapszolgáltatás esetén rögzítettük, hogy az intézményvezető az ellátást (pl.:
szociális étkeztetés) megszünteti, ha az ellátott az ellátást egy hónapig nem veszi igénybe
és a távolmaradást előre nem jelenti be, annak oka ismeretlen.
4. § A Hivatal szervezetében bekövetkezett változást vezetjük át, amikor a jogi, szervezési és
intézményigazgatási osztály nevét humán szolgáltatási osztályra módosítjuk.
5. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 36. §-a alapján: „Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet
folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának
megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak
munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását
arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.”
A BID igazgatójának javaslatát kértük arra vonatkozóan, hogy a helyi rendeletben –

összhangban az intézmény felvételi szabályzatával – mely időpont kerüljön rögzítésre a
munkáltatói igazolások benyújtására. A BID igazgatója az alábbi javaslatot tette:„A kért
dokumentumok leadási határideje: minden év május 30-a, de legkésőbb a gyermek
bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két hét.”
6. § Az SZGYI rendelet 8. alcíme a „Gyermekek napközbeni ellátásának igénylése” címet
viseli. Ezen alcím alatt szabályozzuk az ellátás iránti kérelem benyújtásának módját, az
ellátás megszűnésének eseteit és módjait. Itt kerül elhelyezésre a 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 37. § (1) bekezdése alapján a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási idő.
7. § Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője kezdeményezte a Családok Átmeneti
Otthona esetében a rendeletnek az alábbi ellátást megszüntető okokkal való kiegészítését:
„Az ellátás megszűnik:
a) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított
időtartam – leteltével,
b) a jogosultsági feltételek megszűnésével,
c) ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti (három alkalommal).
Azonnali hatállyal meg kell tagadni az ellátását annak a jogosultnak, aki
a) az ellátás igénybevétele során ittas állapotban botrányos magatartást tanúsít,
b) magatartásával az elhelyezett gyermekeket veszélyezteti,
c) alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be,
d) lakótársak között verekedést provokál, ill. abban tevőlegesen részt vesz,
e) gondozóval szemben támadó, fenyegető fellépést tanúsít.
Az ellátás megszüntetéséről, ill. az ellene tehető panaszról írásban kell értesíteni a
jogosultat. Egyet nem értés esetén a jogosult 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A
fenntartó végrehajtó határozatáig a gyermekek ellátását biztosítani kell.
Azonnali hatályú megszüntetés esetén a fenntartó határozatáig a gyermek teljes körű
ellátását az intézmény biztosítja.”
8. § A 2018. január 1-től már nem nyújtott szolgáltatások hatályon kívül helyezése miatt a
szöveget értelemszerűen javítani kellett.
9. § A jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály nevét humán szolgáltatási osztályra
módosítottuk.
10. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2017.
január 1-je óta hatályos 117/D. § (1) bekezdése szerint: „Ha tartós bentlakásos intézményi
ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a
térítési díj megfizetését a 68/B. § (1) bekezdése vagy a 117/B. § (1) bekezdése szerint más
személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott
gyermeke (a továbbiakban e § alkalmazásában: gyermek), a jövedelemhányad - a 117/B. §
(2) bekezdése szerinti esetben a más által vállalt személyi térítési díj - és az intézményi
térítési díj közötti különbözet (e § alkalmazásában a továbbiakban: díjkülönbözet)
megfizetésére az erre irányuló, (2) bekezdés szerinti megállapodás alapján a gyermek
köteles.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti,
hogy a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket
tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet
megfizetésére kötelezze.”
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézményvezetője – gazdaságossági okokra hivatkozva – kérte a rendelet fentieknek

megfelelő módosítását.
11. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 138. § (4)
bekezdése szerint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – az éjjeli menedékhely és a
hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével – 2022. december 31-éig működhet.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 346/2017. (V.18.)
határozatában arról döntött, hogy az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai intézménynek a Dunaújváros, Batsányi utca 15/a. szám alatti
telephelyén működő időskorúak gondozóháza átmeneti elhelyezést nyújtó szociális
szolgáltatást a Dunaújváros, Barátság út 27. szám alatti telephelyén idősek tartós
bentlakásos ellátásaként működteti úgy, hogy a Barátság út 27. szám alatti telephelyen
található idősek otthona férőhelyszámát az időskorúak gondozóházának engedélyezett
létszámával 25-ről 35-re, azaz 10 fővel megemeli.
Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló
22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendeletünkben az idősek átmeneti elhelyezésére
vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 439/2017. (VI.15.)
határozatában állásfoglalást alakított ki a hajléktalan ellátás 2018. január 1. napjától történő
működtetésére. E döntés szerint Önkormányzatunk a fenntartásában lévő Útkeresés Segítő
Szolgálat által működtetett hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységeit (hajléktalan
személyek átmeneti otthona, hajléktalan személyek nappali melegedője, éjjeli menedékhely)
fenntartóváltással, ellátási szerződés megkötése mellett átadta a Magyar Mentőszolgálat
Alapítvány részére. Az ellátási szerződést a Közgyűlés a 603/2017. (IX.21.) határozatával
fogadta el. A hajléktalan ellátásra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.
12. § A módosítás 2018. január 1. napján fog hatályba lépni, és technikai dereguláció
eredményeként az azt követő napon hatályát veszti, mivel a módosító rendelet rendelkezései
beépülnek az alaprendeletbe.

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság az előterjesztést a 2017. december 5-i
ülésén tárgyalta és 7:0:0 arányban támogatta azt.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a rendelet-tervezetet a 2017. december 6-i ülésén
tárgyalta és 5:0:0 arányban közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Fentiek alapján az előterjesztés 1. számú mellékeltében található rendelet-tervezetet
terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

az előterjesztés 1. számú melléklete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2017. (…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről
szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete módosítására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről
szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZGYI rendelet) 1. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) saját
fenntartású intézményeiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) szabályozott szociális ellátások közül az alábbiakat
biztosítja:
a) alapszolgáltatások, ebből:
aa) az étkeztetést,
ab) házi segítségnyújtást,
ac) családsegítést és
ad) az idősek nappali ellátását,
b) szakosított szociális ellátások, ebből:
ba) az időkorúak tartós bentlakásos elhelyezését,
c) önként vállalt feladat, ebből:
ca) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.”
2. § Az SZGYI rendelet 1. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkormányzat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött feladatellátási szolgáltatási
szerződés alapján biztosítja a gyermekek átmeneti otthonát.
(5) Az önkormányzat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés
alapján biztosítja a hajléktalan személyek:
a) átmeneti otthonát,
b) nappali melegedőjét és
c) éjjeli menedékhelyét.”
3. § Az SZGYI rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A szociális alapszolgáltatást az intézményvezető megtagadhatja, ismételt esetben
pedig az ellátást megszüntetheti – az Szt-ben foglalt eseteken túl – ha az ellátásra jogosult
az ellátást szándékosan akadályozza, vagy agresszív, fenyegető magatartást tanúsít.
(2) Az ellátást az intézményvezető megszünteti, ha az ellátott az ellátást egy hónapig nem
veszi igénybe és távolmaradását előre nem jelenti be.”
4. § Az SZGYI rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az igénylő vagy törvényes képviselője a polgármester döntését vitatja, a
jogorvoslati kérelmet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán

szolgáltatási Osztályán kell benyújtani.”
5. § Az SZGYI rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása
(bölcsődei ellátás) iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes
képviselő szóban vagy írásban terjeszti elő a tagintézmény vezetőjénél, aki azt a
beérkezések sorrendjében nyilvántartásba veszi. A bölcsődei ellátás iránti igény kielégítése a
nyilvántartás sorrendiségén alapul.
(2) A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő a tárgyév május 30. napjáig,
de legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a
tagintézmény vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be vagy bemutatja a leendő
munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve
annak kezdő időpontját is.”
6. § Az SZGYI rendelet Gyermekek napközbeni ellátásának igénylése alcíme a következő
10/A. § és 10/B. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A bölcsődeigazgató a bölcsődei ellátást megszünteti, ha az igénybe vevő
kisgyermek folyamatos hiányzása eléri a 30 napot, és ennek indokát a gyermek szülője vagy
törvényes képviselője nem jelzi a tagintézmény vezetőjének, kapcsolatot nem tart az
intézménnyel.
(2) Amennyiben a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő az
intézményvezető ellátás iránti kérelmével, vagy az ellátás megszüntetésével kapcsolatos
döntését vitatja az eljárásra a 8. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
10/B. § A tagintézmények napi nyitvatartási ideje:
a) Zengő-Bongó Bölcsőde
6 órától 17 óráig,
b) Napraforgó Bölcsőde
5.30 órától 16:30 óráig,
c) Liszt Ferenc kerti Bölcsőde
6 órától 17 óráig,
d) Hétszínvirág Bölcsőde
6 órától 17 óráig és
e) Makk Marci Bölcsőde
5.30 órától 16:30 óráig.”
7. § Az SZGYI rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha
a) a szülő felügyeleti jogát jogerősen megszüntették, szüneteltetik vagy
b) a jogosult a házirendet három alkalommal súlyosan megsérti.
(2) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti, ha
a) az ellátott az ellátás igénybevétele során ittas állapotban botrányos magatartást tanúsít,
b) az ellátott magatartásával az elhelyezett gyermekeket veszélyezteti,
c) az ellátott a közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be,
d) az ellátott a lakótársak között verekedést provokál,vagy abban tevőlegesen részt vesz,
vagy
e) a gondozóval szemben támadó, fenyegető fellépést tanúsít.
(3) Azonnali hatályú megszüntetés esetén a fenntartó határozatáig a gyermek teljes körű
ellátását az intézmény biztosítja.”
8. § Az SZGYI rendelet 24. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) 24. § (1) bekezdés szerinti ellátás igénybevétele esetén tárgyhónap 25. napjáig.”

9. § Az SZGYI rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az Szt. 114. § (3) bekezdésében írt feltételek esetén a fenntartó által átruházott
hatáskörében eljárva a polgármester határozattal dönt az ingyenes ellátás biztosításáról. Az
ingyenes ellátás igénybevétele iránti kérelmet – az igazolásokkal ellátva – az
intézményvezetőhöz kell benyújtani, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon
belül továbbítja a humán szolgáltatási osztályhoz.”
10. § Az SZGYI rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § Amennyiben az Szt. 117/D. § (2) bekezdése szerinti megállapodás nem jön létre, az
intézményvezető tájékoztatása alapján a fenntartó a bíróságtól kéri, hogy a bíróság a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rokontartásra irányadó szabályai alapján a
tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével
arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.”
11. § Hatályát veszti az SZGYI rendelet
a) 2. § (1) bekezdés f) pontja,
b) 2. § (4) bekezdés c) és d) pontja,
c) a Hajléktalanok Átmeneti Otthona és Éjjeli menedékhely alcíme,
d) 24. § (2) és (3) bekezdése és
e) a 24. § (4) bekezdés d) pontja.
12. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor
polgármester

dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék: A rendelet 2017. december 15-én kihirdetésre kerül.
dr. Sürü Renáta
jegyző

