
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

valamint Pénzügyi,Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. 

(VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§. a) pont ab) alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

  

 „ab) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás” 

 
 
 

2.§ 

 

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.§ 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás 

 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás jogosultsági 

feltételeire, összegére és felülvizsgálatára a Gyermekvédelmi törvény 20/B. §-ában foglaltak 

az irányadók.  

 

(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a 

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjához.” 

 

3.§ 

 

A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7.§ 

Eljárási rendelkezések a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli 

támogatáshoz 

 

A megállapított rendszeres pénzbeli ellátást havonta utólag a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szociálpolitikai Csoportja minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres ellátásokat a határozat 

jogerőre emelkedésétől soron kívül folyósítja. Az ellátások kifizetése – a kérelmező nyilatkozata 

szerint – házipénztárból, vagy lakossági folyószámlára utalással történhet.” 

 

4.§ 

 

A 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„11.§ 

Bölcsőde 

 

(1) A bölcsődei ellátás igénybevételére a Gyermekvédelmi törvény 42.§ és a 42/A §-aiban 

foglaltak irányadók. 

(2) Az önkormányzat a bölcsődei ellátást önálló ellátásként Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Bölcsődéjében (Kiskunhalas, Május 1.tér 3/A. sz.) 66 engedélyezett férőhellyel valamint a 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődéjében ( Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17. sz.) 14 engedélyezett 

férőhellyel biztosítja.” 



5.§ 

 

A rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„17.§ 

Gyermekétkeztetés 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a gyermekvédelmi törvény 21/B §. (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben.” 

 

6.§ 

 

A rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3) Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődében a gyermek 

gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj: 
 

Bölcsőde megnevezése Fizetendő 

intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/hónap

) 

Fizetendő 

intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Számított 

intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 

intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Önköltség 2018. 

év 

(Év/gyermek) 

Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 

Bölcsődéje, Kiskunhalas, 

Május 1. tér 3/A. sz., 

 

0 0 14420  721 933003 

Kiskunhalasi Bóbita 

Óvoda és Bölcsőde 

Kiskunhalas, Kuruc v. 

tere 17. 

0 0 14420  721 933003 

„ 

7.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2018. május 31. 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester          jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2018. május 31. 17:00 órakor 

 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 jegyző 

 


