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Tárgy: Javaslat a pénzbeli és természetben 
nyújtható szociális, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint 
egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról 
szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati 
rendelet módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 8.pontja értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások biztosítása. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) VI/D. 
Gyermekek átmeneti gondozása fejezet részletezi a gyermekek átmeneti ellátásának tartalmát. A Gyvt. 50. § (1) 
bek. szerint gyermekek átmeneti otthonában (a továbbiakban: GYÁO) az a családban élő, tizenkettedik életévét 
betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki 
átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek 
ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 

A Gyvt. 94. § (3) bek. b) pontja értelmében az a települési önkormányzat, amelynek területén húszezernél több 
állandó lakos él, GYÁO-t köteles működtetni. A Gyvt. 96. § (1) bek. szerint a települési önkormányzat a fenti 
ellátási kötelezettségének oly módon is eleget tehet, hogy a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan más szervvel vagy 
személlyel ellátási szerződést köt, illetve azt társulásban is biztosíthatja. (Gyál Város lakosságszáma 2021. január 
1. napján 24 837 fő volt.) 

Gyál Város Önkormányzata a feltételek egyeztetése és a szükséges felhatalmazások beszerzését követően a 
gyermekek átmeneti otthona biztosítására vonatkozó kötelezettség tárgyában Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet Önkormányzatával, másrészt Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével 
2021. december 21. napján ellátási szerződést kötött 2022. január 1. napjától öt év határozott időtartamra. 

Az ellátási szerződést 1 férőhely állandó rendelkezésre állásának biztosítására kötöttük, a rendelkezésre állásáért 
hozzájárulást nem kell fizetni, amennyiben azonban a szerződés hatálya alatt gyáli gyermek kerül elhelyezésre az 
intézményben, a Pesterzsébeti Önkormányzat hatályos szociális rendeletében megállapított intézményi térítési 
díjat kell megfizetni. 

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében. 

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet megtárgyalását 
követően szíveskedjen döntését meghozni, és az 1. melléklet szerinti rendeletet elfogadni. 

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

Az előerjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző 
 

Gyál, 2022. április 5. 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Mitku-Orosz Krisztina 
                    irodavezető 
Mellékletek: 

1. A rendeletmódosítás tervezete 
2. Hatásvizsgálatai lap a rendeletalkotáshoz 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-
ában, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában és 53. 
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról 
szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli 
el: 

1. § 

A pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 16. §-a a következő h) ponttal egészül ki: 

(A Képviselő-testület a szociális és gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja) 
„h) a gyermekek átmeneti otthonát.” 

2. § 

A pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki: 

„12/C. Gyermekek átmeneti otthona 

19/C. § 

(1) A gyermekek átmeneti otthona ellátást Gyál Város Önkormányzata ellátási szerződés útján 
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményén keresztül biztosítja. 

(2) Amennyiben az ellátási szerződés hatálya alatt gyáli illetőségű gyermek kerül elhelyezésre a 
szerződött intézményben, a megállapított intézményi térítési díj fedezetét a mindenkori 
önkormányzati költségvetés biztosítja.” 

Záró rendelkezések 

3. § 

Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás 

Társadalmi hatás: A rendelet módosítással célzott gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek érdekeit 
védő speciális személyes szociális szolgáltatás. Célja a gyermekek testi és lelki egészségének, 
családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése, illetve kialakulása 
esetén annak megszűntetése. A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermekek testi, lelki 
fejlődését elősegítő, az életkorának és szükségleteinek megfelelő érkezésről, ruházattal való 
ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. A 
gyermekek átmeneti gondozását, a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy 
belegyezésével, ideiglenes jelleggel végzik. A rendelet módosításával a települési önkormányzat által 
kötelezően nyújtandó-, és eddig hiányzó gyermekjóléti alapellátási forma biztosítása válik lehetővé. 
Gazdasági, költségvetési hatás: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzati 
költségvetésre 2022. évtől maximális 4 588 200.- Ft/év kiadásnövekedést jelent, amely szerepel az 
elfogadott költségvetési rendeletben. 
Környezeti következményei: Nem releváns. 
Egészségi következményei: Nem releváns. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet módosításával a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal (illetékes irodájának) adminisztratív terhei nem változnak. 
Megalkotásának szükségessége: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvénynek (a továbbiakban: Gyvt.) való megfelelés. 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a Gyvt. megsértése. 
Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: jelenleg is 
rendelkezésre állnak. 



készítette: Pap Krisztina / 2022. április 5. 

2. melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. 

(II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
 /2022.(.) önkormányzati rendelethez 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

1. Társadalmi hatás: A rendelet módosítással célzott gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek 

érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás. Célja a gyermekek testi és lelki 

egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése, 

illetve kialakulása esetén annak megszűntetése. A gyermekek átmeneti gondozása 

keretében a gyermekek testi, lelki fejlődését elősegítő, az életkorának és szükségleteinek 

megfelelő érkezésről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi 

ellátásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. A gyermekek átmeneti gondozását, 

a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy belegyezésével, ideiglenes jelleggel 

végzik. A rendelet módosításával a települési önkormányzat által kötelezően nyújtandó-, és 

eddig hiányzó gyermekjóléti alapellátási forma biztosítása válik lehetővé. 

2. Gazdasági, költségvetési hatás: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzati 

költségvetésre 2022. évtől maximális 4 588 200.- Ft/év kiadásnövekedést jelent, amely 

szerepel az elfogadott költségvetési rendeletben. 

3. Környezeti következményei: Nem releváns. 

4. Egészségi következményei: Nem releváns. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet módosításával a Gyáli 

Polgármesteri Hivatal (illetékes irodájának) adminisztratív terhei nem változnak. 

6. Megalkotásának szükségessége: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvénynek (a továbbiakban: Gyvt.) való megfelelés. 

7. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a Gyvt. megsértése. 

8. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: jelenleg 

is rendelkezésre állnak. 


	00. SzEB meghívó 2022. 04.20
	01. Javaslat a szoc. rendelet módosításáramódosítására
	rendelet-tervezet
	atásvizsgálati lap





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Zente Alexandra


Egyedi azonosítója: zente.alexandra@gyal


Beosztása: Irodavezető helyettes


Szervezeti egység megnevezése: Igazgatási Iroda


Szervezet megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-04-06T16:47:36+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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