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Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének  
6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszerérQl szóló 15/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete a gyermekek védelmérQl és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdésében, 147. § (1) bekezdé-
sében, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladat-
körében eljárva, az I. és a III3V. Fejezet tekintetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásban 
résztvevQ Balotaszállás Község Önkormányzat KépviselQ-testületének, Harkakötöny Község 
Önkormányzat KépviselQ-testületének, Kelebia Község Önkormányzat KépviselQ-testületének, 
Kisszállás Község Önkormányzat KépviselQ-testületének, Kunfehértó Község Önkormányzat 
KépviselQ-testületének, Tompa Város Önkormányzat KépviselQ-testületének, Pirtó Község 
Önkormányzat KépviselQ-testületének, Zsana Község Önkormányzat KépviselQ-testületének a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében meghatározott hozzájáru-
lásával, Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének a KépviselQ-testület és Szer-
vei Szervezeti és Mqködési 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 KépviselQ-testületének a KépviselQ-testület és 
Szervei Szervezeti és Mqködési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rende-
let 3. melléklet 2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Költ-
ségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következQ-
ket rendeli el: 

1. § 

A gyermekvédelem helyi rendszerérQl szóló 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 13. § (4) 
bekezdése helyébe a következQ rendelkezés lép: 

>(4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezetQ 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 összegq családi 

pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, 
c) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fQre esQ rendszeres havi jövedelem 

a szociális vetítési alap összegének 150%-át nem éri el,  
d) térítési díj fizetésére kötelezett családjában élQ súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 

szülQ vagy gyermek esetén.= 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követQ napon lép hatályba. 

 
Kiskunhalas, 2023. február 23. 
 
 
 
 
 
 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 
 polgármester jegyzQ   
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Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetQtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2023. február 24. 
 
 
 
         Kollárné dr. Lengyel Linda 
             jegyzQ 


