
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete 
a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről ás gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 29.§ (2) bekezdés e) pontjában, 

továbbá az Alkotmány 44/A.§ (2) kapott felhatalmazás alapján - a Képviselő-testület Ügyrendi és 

Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével 

- a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 

(1)  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 

18/2011.  (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 16.§ (2)-(7) bekezdései 

helyébe az alábbi  rendelkezés lép: 

 

(2)  Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a 

 kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül az azt 

 alátámasztó dokumentumok becsatolásával a fenntartóhoz fordulhat a személyi térítési 

 díj elengedése illetve csökkentése iránt. 

 

(3) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető 

(továbbiakban szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi 

térítési díjat elengedheti, ha: 

 a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes   

 megfizetni szociális, egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire 

 tekintettel, 

  b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – önhibáján kívüli egy  

   éven túli munkanélküliségének fennállása, illetve a család aktív korú  

   tagjainak munkanélkülisége és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a 

   térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti. 

 

 (4)  Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság  

  javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: 

 a) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel, 

 b) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt  

  összegű családi pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, 

 c) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres 

  havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

  150%-át nem éri el, 

 d) térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos  

  vagy tartósan beteg szülő vagy gyermek esetén. 

 

 (5)  A Társulási Tanács a személyi térítési díj elengedéséről vagy csökkentéséről a kérelem  

  beérkezését követő társulási ülésen határozattal dönt, zárt ülés keretében. 

 

 (6)  A térítési díj csökkentése vagy elengedése során kieső bevételt a kérelmező lakóhelye,  

  vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell megtérítenie a  

  Társulás részére külön megállapodás alapján. 

 

 (7)  A megállapított, be nem fizetett, nyilvántartott térítési díjról (továbbiakban térítési  

  díjhátralék) a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési   

  díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 

 

 

 

 



(2)  A rendelet 16.§-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki: 

 

 (8)  A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék    

  behajthatatlannak minősül a 249/2000. Korm.rendelet (Áhsz.) 5.§. 3. pontja alapján.  

  A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről határozattal dönt. 

 

 (9) A térítési díjhátralék törlése miatt keletkező bevételkiesést az érintett önkormányzatnak  

  meg kell térítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján. 

 

2.§ 

 

 E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
  

Kiskunhalas, 2011. november 28 

 

 

 

 

 

 

 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

 

 

Záradék:  

 

A rendelet 2011. november 30-án kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 

 

                           Dr. Ferenczi Mária                                                        

                                     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


