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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2021. (X.29.) önkormányzati rendelete  

a gyermekvédelem helyi rendszeréről  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdésében, 147. § (1) 

bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

biztosított feladatkörében eljárva, az I. és a III–V. Fejezet tekintetében a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulásban résztvevő Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 

Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Kelebia Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének, Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Kunfehértó 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tompa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Zsana Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) 

bekezdésében meghatározott hozzájárulásával, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.20. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja és hatálya 

1. § 

E rendelet célja, hogy meghatározza azokat a természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátásokat, amelyek alkalmazásával Kiskunhalas Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak, 

érdekeinek érvényesítéséhez, a veszélyeztetettségük megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a 

szülőknek a gyermekükről való gondoskodásához, valamint a hiányzó szülői gondoskodást 

pótolja. 

2. § 

(1) A rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális 

Szolgáltató Központra. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekétkeztetés vonatkozásában a Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezetére. 

(4) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátotti 

körre, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő, a gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító bölcsődére. 
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(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ keretében működő Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona I. vonatkozásában a Rendelet 2. 

melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sor D oszlopában, 2. sor D. oszlopában meghatározott 

ellátási területen élő és az ellátást igénybe vevő lakosságra terjed ki. 

2. A gyermekek védelmének helyi rendszere 

3. § 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni 

és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az alábbi ellátásokat nyújtja: 

a) Természetbeni ellátások: 

aa) intézményi gyermekétkeztetés 

ab) szünidei gyermekétkeztetés 

b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

ba) gyermekjóléti szolgáltatás, 

bb) gyermekek napközbeni ellátása, 

bc) gyermekek átmeneti gondozása. 

 

II. Fejezet 

Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások 

3. Intézményi gyermekétkeztetés 

4. § 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekétkeztetést, mint természetbeni ellátást a 

Gyvt. 21. §-ában, 21/A. § (1)-(5) bekezdésben és 21/B. §-ban foglaltaknak megfelelően 

biztosítja az általa fenntartott Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatán (a 

továbbiakban: KIGSZ) keresztül. 

(2) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a 

Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozása az irányadó. 

(3) Az ellátás igénybevételéért a törvényes képviselő a Gyvt.-ben, illetve személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29) 

Kormányrendeletben és e rendeletben foglaltak alapján személyi térítési díjat köteles fizetni. 

(4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(5) Ha az óvodai, az iskolai és a kollégiumi étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem 

veszi igénybe, azt az étkezést biztosító KIGSZ képviselőjénél, legkésőbb a távolmaradás napját 

megelőző napon kell jelenteni. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább a távolmaradást és 

annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, 

hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést. A bejelentést követő naptól a 

kötelezett a távolmaradás idejére mentesül az óvodában, az iskolában, illetve a kollégiumban a 

személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést – az 
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étkeztetés teljes körű biztosítása érdekében – a KIGSZ képviselőjénél a törvényes képviselőnek 

jelezni kell. 

(6) Az óvodás, az iskolás és a kollégiumban elhelyezett gyermek (5) bekezdés szerinti 

távolmaradása esetén, ha a tárgy hónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint 

a már befizetett összeg, a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza 

kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen 

fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni. 

4. Szünidei gyermekétkeztetés 

5. § 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést a KIGSZ útján biztosítja 

a Gyvt. 21/C. §-ában rögzítettek szerint. 

(2) A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat iskolai tanulók esetében elvitellel, 

bölcsődések, óvodások esetében az intézményben biztosítja az ebéd helyben történő 

elfogyasztását. 

(3) Amennyiben a gyermek nem tudja az ebédet helyben elfogyasztani a részére biztosított ételt 

a szülő, törvényes képviselő vagy az általa meghatalmazott személy, a fiatalkorú gyermek 

ételhordóban elviheti. 

(4) Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, 

betegsége vagy egyéb ok akadályozza, az intézménynek a törvényes képviselő kérelmére – a 

gyermek igazolt távolléte esetén – az étkeztetést elvitellel is biztosítani kell. 

(5) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt a Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal 

Szociálpolitikai csoportjához lehet benyújtani. 

 

III. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

5. Az ellátások formái 

6. § 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások közül az alábbi ellátási formákat biztosítja: 

a) Gyermekjóléti szolgáltatás 

b) Gyermekek napközbeni ellátása keretében: Bölcsőde 

c) Gyermekek Átmeneti Otthona 

d) Családok Átmeneti Otthona 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül az (1) bekezdés a), c) 

és d) pontjában meghatározott szolgáltatások a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által 

fenntartott Szociális Szolgáltató Központja (Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) (a 

továbbiakban: HTKT SZSZK) útján kerülnek ellátásra. 

(3) Kiskunhalas Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az (1) 

bekezdés b) pontja szerinti gyermekek napközbeni ellátását saját intézmény fenntartása útján 

biztosítja. 
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6. Gyermekjóléti szolgáltatás 

7. § 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére, a gyermekjóléti szolgálat feladataira a Gyvt. 

39-40. §-ában foglaltak irányadók. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatást kistérségi ellátás keretében a HTKT SZSZK által működtetett 

Család- és Gyermekjóléti Központ (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 1.), Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat (6400 Kiskunhalas, Thúry József u. 6.) végzi. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

7. Gyermekek napközbeni ellátása 

8. § 

(1) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére, jogosultsági feltételeire a Gyvt. 41. 

§-ában foglaltak az irányadók. 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei 

ellátást biztosít Kiskunhalas Város Önkormányzata Bölcsődéje (6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 

2.) és a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődéje (Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17. sz.) útján. 

(3) A bölcsődei ellátás igénybevételére a Gyvt. 42. §, a 42/A § és 43. §-aiban foglaltak 

irányadók. 

8. Gyermekek Átmeneti Otthona 

9. § 

(1) A gyermekek átmeneti otthona ellátás igénybevételére a Gyvt. 50. §-ában foglaltak 

irányadók. 

(2) A gyermekek átmeneti otthona ellátást a HTKT SZSZK (Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7.) végzi. 

9. Családok Átmeneti Otthona 

10. § 

(1) A családok átmeneti otthona ellátás igénybevételére a Gyvt. 51. §-ában foglaltak irányadók. 

(2) A családok átmeneti otthona ellátást a HTKT SZSZK által működtetett Családok Átmeneti 

Otthona I. a Kiskunhalas, Ván B. u. 11. szám alatt végzi. 

 

IV. Fejezet 

Az intézményi jogviszony 

10. Általános szabályok 

11. § 

(1) A rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

igénybevétele iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél kell benyújtani. 
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(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett 

alapesetben az intézményvezető intézkedése alapozza meg. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások igénybevételéről az intézmény vezetője dönt. 

(4) Gyermekek napközbeni ellátása igénybevételénél a Gyvt. 43. § (3) bekezdésben foglalt 

előnyben részesítési szabályokat kell alkalmazni. 

(5) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gyvt. alapján 

az ellátás kötelező igénybevétele elrendelhető. 

(6) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: 

a) a védőnő, 

b) a házi gyermekorvos, 

c) család- és gyermekjóléti szolgálat, 

d) gyámhatóság. 

(7) A bölcsődei ellátás igénybevételére minden év májusában, előre meghirdetett időpontban 

lehet kérelmet benyújtani, bölcsődei ellátásra vonatkozó kérelem tartalmával és benyújtásával 

kapcsolatos részletes szabályokat a bölcsőde felvételi szabályzata határozza meg. 

(8) Az intézmény vezetője saját hatáskörben – külön eljárás nélkül – azonnali napközbeni 

ellátást, illetve átmeneti gondozást biztosít a gyermeknek, ha anélkül a gyermek súlyos 

veszélyeztetettsége következne be. 

(9) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik: 

a) határozott idejű elhelyezés esetén a határozott idő lejártával, 

b) jogosultsági feltételek megszűnésével, 

c) a gyermek hatósági intézkedés keretében történő ideiglenes hatályú elhelyezésével, 

d) önkéntesen igénybe vett ellátás esetén a gyermek szülőjének, vagy más törvényes 

képviselőjének ellátás megszüntetése iránti kérelmére. 

(10) A bölcsődei ellátást a fentieken túl az intézményvezető határozata alapján, annak 

kézbesítését követő hónap első napjával megszűnik, vagy megszüntethető a Gyvt. 37/A. §-a és 

a 42/A. §-a szerinti esetekben, valamint, 

a) ha az ellátott gyermek törvényes képviselője az étkezési térítési díj fizetési 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és a díjhátralékot az intézményvezető 

írásbeli felszólítása ellenére sem rendezi – hátrányos helyzetű gyermek ellátása kivétel; 

b) a bölcsőde orvosának írásbeli szakvéleménye szerint a gyermek egészségügyi állapota 

miatt bölcsődei gondozásra alkalmatlan; 

c) ha a gyermek hozzátartozója az ismételt figyelmeztetés ellenére megsérti a házirendet; 

d) ha a bölcsődei felvételről szóló értesítésben megjelölt időponttól számított harminc napon 

belül a bölcsődei ellátást a gyermek a törvényes képviselőjének felróható okból nem veszi 

igénybe; 

e) ha a gondozási év során a gyermek összességében tíz napot meghaladóan hiányzik a 

bölcsődéből és a törvényes képviselő a távolmaradást alapos indokkal nem igazolja; 

f) ha az ellátott gyermek törvényes képviselője nem kívánja gyermeke számára a 

szolgáltatást igénybe venni; 

g) ha az ellátott gyermek törvényes képviselője munkaviszonya megszűnik és egy hónap 

múlva sem tud munkáltatói igazolást bemutatni; 

h) ha testvér születése esetén a törvényes képviselő csecsemőgondozási díjra való 

jogosultsága lejárt. 
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11. Térítési díjak 

12. § 

(1) A térítési díjak megállapítására és beszedésére a Gyvt. 146-150. §-aiban foglaltak az 

irányadók. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek 

napközbeni ellátásáért és átmeneti gondozásáért fizetendő intézményi térítési díjakat e rendelet 

1. melléklete tartalmazza. 

12. Térítési díj a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 

által nyújtott szolgáltatások esetén 

13. § 

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti elhelyezést biztosító ellátás személyi 

térítési díját az ellátást igénybe vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell 

befizetni az ellátást nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a 

HTKT SZSZK elszámolási számlájára. 

(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) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács (a továbbiakban: Társulási Tanács) 

az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető (továbbiakban: szakmai vezető) és az 

Ügyrendi és 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)1 Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és az Ügyrendi és Szociális Bi-

zottság 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 

a szociális vetítési alap 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. 

 
1 A 13. § (4) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkor-

mányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 
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(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. 

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

minősül az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 1. §. 1. 

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. 

 

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

13. Hatályon kívül helyező rendelkezés 

14. § 

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

14. Hatályba léptető rendelkezés 

15. § 

Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba. 

15. Átmeneti rendelkezés 

16. § 

A rendelet hatálybalépése előtt benyújtott és végleges határozattal még le nem zárt kérelmek 

esetében jelen rendelet rendelkezései az irányadók, amennyiben kedvezőbbek az ügyfél részére. 

 

Kiskunhalas, 2021. október 28. 

 

 

 

 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 

 polgármester jegyző   

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztése megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2021. október 29. 

 

         Kollárné dr. Lengyel Linda 

             jegyző 
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1. melléklet a 15/2021. (X.29.) önkormányzati rendelethez2 

1. Bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak 2022.12.01-től:  

1.1. Normál étkezés 

Étkezés típus Nyersanyag norma értékét fizetők (intézményi térítési díj) 

Költség típus Böl-

csőde 

teljes 

ellátás  

Óvoda 

teljes 

ellátás 

Ált. 

Isk. 

alsó ta-

gozat 

menza 

Ált.Isk.alsó 

tagozat 

napközi 

Ált. Isk. 

felső ta-

gozat 

menza 

Ált. Isk. 

felső ta-

gozat 

napközi 

Általános is-

kola alsó ta-

gozat kollé-

gium 

Általános is-

kola felső ta-

gozat kollé-

gium 

Közép-

iskola 

menza 

Közép-

iskolai 

kollé-

gium 
  

Reggeli 188           170 196   263 

Tízórai 76 208   155   177 155 177     

Ebéd 210 262 315 315 426 426 315 426 551 551 

Uzsonna 148 160   188   216 188 216     

Vacsora             227 261   313 

NORMA 63% 622 630 315 658 426 819 1 055 1 276 551 1 127 

Norma ÁFA 27% 168 170 85 172 114 221 285 344 149 303 

Norma Áfa-val intézm. Tér d. /Fizetendő sa-

ját óvoda, iskola 790 800 400 830 540 1 040 1 340 1 620 700 1 430 

Rezsi 37% 363 370 189 385 253 481 622 749 323 661 

Rezsi ÁFA 27% 97 100 51 105 67 129 168 201 87 179 

Rezsi Áfa-val 460 470 240 490 320 610 790 950 410 840 

328/2011.(XII.29.)Kr. Szerinti kerekítés összege                     

Bekerülés  1 250 1 270 640 1 320 860 1 650 2 130 2 570 1 110 2 270 

 

  

 
2 Az 1. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. decem-

ber 1. 
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1.2. Speciális étkezés: 

Étkezés típus Nyersanyag norma értékét fizetők (intézményi térítési díj) SPECIÁLIS ÉTKEZTETÉSŰ IGÉNY (DIÉTA) 

Költség típus 
Böl-

csőde 

teljes 

ellátás  

Óvoda 

teljes el-

látás 

Ált. Isk. 

alsó tago-

zat menza 

Ált.Isk.alsó 

tagozat 

napközi 

Ált. Isk. 

felső ta-

gozat 

menza 

Ált. Isk. 

felső ta-

gozat 

napközi 

Általá-

nos is-

kola alsó 

tagozat 

kollé-

gium 

Általá-

nos isko-

lai felső 

tagozat 

kollé-

gium 

Középis-

kola 

menza 

Középisko-

lai kollé-

gium 

  

  

Reggeli 283           172 196   262 

Tízórai 69 395   316   362 316 362     

Ebéd 226 387 512 512 590 590 512 590 630 630 

Uzsonna 335 407   487   560 487 560     

Vacsora             229 260   313 

NORMA 913 1189 512 1315 590 1512 1716 1968 630 1205 

Norma ÁFA 27% 247 321 138 355 160 408 464 532 170 325 

Norma Áfa-val intézm. Tér d. /Fizetendő saját 

óvoda, iskola 1160 1510 650 1670 750 1920 2180 2500 800 1530 

Rezsi  536 694 300 772 346 889 1047 1212 370 700 

Rezsi ÁFA 27% 144 186 80 208 94 241 283 328 100 190 

Rezsi Áfa-val 680 880 380 980 440 1130 1330 1540 470 890 

Bekerülés  /   Fizetendő Más fenntartójú 

óvoda, iskola 1840 2390 1030 2650 1190 3050 3510 4040 1270 2420 
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2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) személyes gondoskodást nyújtó gyermek-

jóléti alapellátásának térítési díjai 
Ellátási forma megnevezése Intézményi térítési díj Intézményi térítési díj 

(Ft/fő/nap) (Ft/fő/hónap) 

Családok átmeneti Otthona I. (879019) (104012) Felnőtt: 250 7 500 

Gyermek: 120 3 600 

Gyermekek átmeneti otthona 0 0 

 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődében a gyermek gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj: 
Bölcsőde megnevezése  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje, Kiskunhalas, Május 1. tér 2. sz. 

Fizetendő intézményi 

térítési díj (Ft/fő/hó-

nap) 

Fizetendő intéz-

ményi térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Számított intézményi 

térítési díj (Ft/fő/hó-

nap) 

Számított intézmé-

nyi térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Önköltség 2021. év 

(Év/gyermek) 

0 0 17.500 875 1.132.285 

„ 
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2. melléklet a 15/2021. (X.29.) önkormányzati rendelethez 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (Kiskunhalas, Nyúl 

u. 5-7.) által nyújtott gyermekjóléti alapellátások telephelyei (területi irodái) és azok ellátási 

területei 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások székhelye egyben a Szociális Szolgáltató Központ székhelye, azaz 6400 Kiskunhalas, 

Nyúl u. 5-7. 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátások 

telephelyei/területi irodái és ellátási területük 
 Ellátási forma 

megnevezése: 

Ellátás 

székhelye/telephelye: 

Ellátottak számára nyitva 

álló helyiség/területi iroda: 

Ellátási 

területe 

A B C D 

1. Gyermekjóléti 

szolgáltatás 

Kiskunhalas, Thúry J. u. 

6., Kiskunhalas, 

Köztársaság utca 1. 

Területi irodák: 

Balotaszállás, Ady E. u. 26. 

Zsana, Kossuth L. u. 3. 

Kelebia, Ady E. u. 114. 

Kisszállás, Felszabadulás u. 

35. 

Tompa, Szabadság tér 4/A. 

Kunfehértó, Szabadság tér 7. 

Harkakötöny, Kossuth L. u. 1. 

Pirtó, Dózsa Gy. u. 19. 

Kiskunhalas 

Tompa 

Kelebia 

Kisszállás, 

Kunfehértó, 

Harkakötöny 

Balotaszállás 

Zsana 

Pirtó 

2. Családok Átmeneti 

Otthona I. 

Kiskunhalas, Ván B. u. 

11. 

- Kiskunhalas, 

Kelebia 

Kisszállás 

Balotaszállás 

Harkakötöny 

Kunfehértó 

Tompa 

 

 


