Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 16.§ (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdés b) pontjában, 18.§ (5)
bekezdésében, 20/C.§ (4) bekezdésében, 21.§ (1) bekezdésében, a 29.§ (1) és (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében
és a 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
E rendelet célja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekek védelme érdekében, a fentiekben
meghatározott jogszabályokkal összhangban, megállapítsa az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és
természetbeni ellátások eljárási és jogosultsági szabályait, azok igénybevételének és érvényesítésének
módját, feltételeit és garanciáit, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi
alapellátások igénybevételének rendjét, a fizetendő térítési díjak mértékét.
A rendelet hatálya
1. §
(1)
évi

A rendelet hatályára vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1997.
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) 4.§-ában foglaltak az irányadók.

(2)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ keretében működő Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Családok
Átmeneti Otthona I. és Családok Átmeneti Otthona II. vonatkozásában a Rendelet 3. számú melléklet 2)
pontjában foglalt táblázat 1. sor D oszlopában, 2. sor D. és 3. sor D oszlopában meghatározott ellátási
területen élő, a fenti ellátást igénybe vevő lakosságra terjed ki.
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A gyermekek védelmének helyi ellátórendszere
2.§

2

Az önkormányzat a Gyermekvédelmi törvényben valamint az e rendeletben meghatározott jogosultsági
feltételek alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja.
a) Pénzbeli ellátás:
aa) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
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ab) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás
b) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás
ba) Gyermekjóléti szolgáltatást
bb) Gyermekek napközbeni ellátását
 Bölcsődét
bc) Gyermekek átmeneti gondozása
 Családok átmeneti otthona”
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A rendelet 1.§ (2) bekezdését a 15/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2012. április 1.
A rendelet 2.§-át a 29/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.október 31.
3
A rendelet 2.§. a) pont ab) alpontját a 14/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos:
2018.június 1.
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II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
3. §
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételeire, a kérelem elutasítására, a
kedvezmény megállapításának időtartamára és a pénzbeli támogatás folyósítására a
Gyermekvédelmi
törvény 19-20/A. §-ai irányadók.
(1)

(2)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a 149/1997. (IX.10.)
Kormányrendelet 3.
számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Kiskunhalasi
Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjához.
4

4.§
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás
5

(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.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5.§

6

Óvodáztatási támogatás
6. §

7

7.§
Eljárási rendelkezések a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli
támogatáshoz
8

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.
III. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
Az ellátások formái
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A rendelet 3.§ (2) bekezdését a 8/2014. (IV.4) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2014. április 1.
A rendelet 4.§.-át a 14/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.június 1.
6
A rendelet 5.§-át hatályon kívül helyezte a 31/2013. (XII.20.) önk. rendelet. Hatálytalan: 2014. január 1.
7
A rendelet 6.§-át hatályon kívül helyezte a 29/2015. (X.30.) önk.rendelet. Hatálytalan: 2015.október 31.
8
A rendelet 7.§.-át a 14/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.június 1.
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8. §
(1)

Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül az alábbi
ellátási formákat biztosítja:
a)
Gyermekjóléti szolgáltatás
b)
Gyermekek napközbeni ellátása keretében
ba)
Bölcsőde
9

c)
(2)

bb)

Családok Átmeneti Otthona

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 57.) (a továbbiakban: HTKT SZSZK) az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
ellátásokat biztosítja.

(3)
Kiskunhalas Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az (1)
bekezdés
b) pontja szerinti gyermekek napközbeni ellátását biztosítja

Gyermekjóléti szolgáltatás
9. §
(1)
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére, a gyermekjóléti szolgálat feladataira a
Gyermekvédelmi
törvény 39-40.§-ában foglaltak irányadók.
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(2)

a

Ezen ellátási formáról az önkormányzat kistérségi ellátás keretében, a HTKT SZSZK keretében
6400 Kiskunhalas, Thúry József u. 6. szám alatt gondoskodik
Gyermekek napközbeni ellátása
10. §

(1)
A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére,
Gyermekvédelmi
törvény 41.§-ában foglaltak az irányadók.

jogosultsági

feltételeire

a

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását bölcsőde fenntartásával
biztosítja.
11

11.§
Bölcsőde
12

(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
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A rendelet 8.§ (1) bekezdés bb) pontját hatályon kívül helyezte a 31/2013. (XII.20.) önk.rendelet. Hatálytalan:
2014. január 1.
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A rendelet 9.§ (2) bekezdését a 31/2013. (XII.20.) önk. rend. módosította. Hatályos: 2014. január 1.
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A rendelet 10.§ (2) bekezdését a 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2014. április 1.
12
A rendelet 11.§.-át a 14/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.június 1.

Bóbita Óvoda és Bölcsődéjében ( Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17. sz.) 14 engedélyezett férőhellyel
biztosítja.
Családi napközi
12. §
Gyermekek átmeneti gondozása
13

Családok Átmeneti Otthona
13. §
(1)
A családok átmeneti otthona ellátás igénybevételére a Gyermekvédelmi törvény 51.§-ában
foglaltak
irányadók.
(2)
Ezen ellátási formáról a HTKT SZSZK két intézmény fenntartásával (Családok Átmeneti
Otthona I.
és Családok Átmeneti Otthona II.) gondoskodik a Kiskunhalas, Ván B. u. 11. szám alatt.

IV. Fejezet
Az intézményi jogviszony
Általános szabályok
14. §
(1)

A rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(2)

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

(3)
Gyermekek napközbeni ellátása igénybevételénél elsősorban azokat a gyermekeket kell
előnyben
részesíteni

(4)
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a)

akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és a szülő vagy más
törvényes képviselő igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll,

b)

akik esetében a napközbeni ellátás igénybevételét a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36.§
(3) bekezdésében meghatározott személyek kezdeményezik

c)

akik szülei munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
állnak

d)

akik veszélyeztetettsége a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételével
csökkenthető

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.

A rendelet 12.§-át hatályon kívül helyezte a 31/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014.
január 1.

(5)

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
Térítési díjak
15. §

(1)
A térítési díjak megállapítására és beszedésére a Gyermekvédelmi törvény 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. számú
melléklete tartalmazza.
Térítési díj
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja
által nyújtott szolgáltatások esetén
16. §
(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 Szociális Szolgáltató Központ elszámolási számlájára.
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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.

(2)
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A rendelet 16.§ (2)-(7) bekezdését a 30/2011. (XI.30.) önk. rendelet módosította. Hatályos: 2011.december 1.

(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.
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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.

(8)

17.§
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Gyermekétkeztetés
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a gyermekvédelmi törvény 21/B §. (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben.
Záró rendelkezések
18. §
(1)

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)
Hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló 4/2005.(II.2.) önkormányzati rendelete, valamint
az azt módosító alábbi rendeletek:
34/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet
46/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet
4/2006. (II.01.) önkormányzati rendelet
43/2006. (XII.20.) önkormányzati rendelet
2/2007. (I.31.) önkormányzati rendelet
37/2007. (XII.5.) önkormányzati rendelet
10/2008. (IV.02.) önkormányzati rendelet
32/2008. (X.29.) önkormányzati rendelet
42/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet
1/2009. (II.04.) önkormányzati rendelet
16/2009. (V.27.) önkormányzati rendelet
19/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet
18/2010. (XI.01.) önkormányzati rendelet
2/2011. (II.02.) önkormányzati rendelet
11/2011. (III.23.) önkormányzati rendelet
Kiskunhalas, 2011.június 27.
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A rendelet 16.§ (8)-(9) bekezdését a 30/2011. (XI.30.) iktatta be. Hatályos: 2011. december 1.
A rendelet 17.§.-át a 14/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.június 1.

/: Gyovai István :/
polgármester
Záradék:
A rendelet 2011. június 29-én került kihirdetésre

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

/: Dr. Ferenczi Mária :/
jegyző
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1. számú melléklet a 18/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

1) Bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak 2018 (nyersanyagköltség ÁFA nélkül)*:
Ellátási formák:

Nyersanyag norma
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül

Bölcsőde

361

361

Óvoda

327

327

Általános iskolai menza

251

251

Általános iskolai napközi

385

385

Középiskolai menza

287

287

Általános iskolai kollégium

547

547

Középiskolai kollégium

637

637

Speciális étkeztetési igényű gyermekek menza

382

382

Speciális étkeztetési igényű gyermekek napközi

601

601

* A bölcsőde, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak az Áfa-t nem tartalmazzák. A gyermekétkeztetéséért fizetendő térítési
díjak összege a mindenkor hatályos ÁFA összegével növekszik.
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A rendelet 1.számú mellékletét a 7/2018. (III.29.) önk. rend. módosította. Hatályos: 2018. április 1.napjától

2) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásának térítési díjai
Ellátási forma megnevezése

Családok átmeneti Otthona I. (879019)
(104012)

Fizetendő
mérsékelt
intézményi térítési
díj
(Ft/fő/nap)
Felnőtt:
250
Gyermek: 120

Családok átmeneti Otthona II. (879019)
(104012)

Felnőtt:
Gyermek:

18

250
120

Fizetendő
mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)
7 500
3 600

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/nap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

Önköltség
2018. év

3 035

91 067

91 067 Ft/fő/hó
3 035 Ft/fő/nap

7 500
3 600

4 380

131 399

131 399 Ft/fő/hó
4 380 Ft/fő/nap

3) Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődében a gyermek gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj:

Bölcsőde megnevezése

Fizetendő
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hóna
p)

Fizetendő
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/nap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

Számított Önköltség 2018.
intézményi
év
térítési díj (Év/gyermek)
(Ft/fő/nap)

Kiskunhalas Város
0
Önkormányzatának
Bölcsődéje,
Kiskunhalas, Május 1.
tér 3/A. sz.,

0

14420

721

933003

Kiskunhalasi
Bóbita 0
Óvoda és Bölcsőde
Kiskunhalas, Kuruc v.
tere 17.

0

14420

721

933003
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A rendelet 1.számú melléklet 3.pontját a 14/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.június 1.

2. számú melléklet
Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő Bölcsődék
Érdek-képviseleti Fórumának Működési Szabályzatáról
A Gyermekvédelmi Törvény 35-36 §-a alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata a fenntartásában működő
a) Városi Bölcsőde (Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A.)
b) Napsugár Óvodák és Bölcsőde Bölcsődei tagintézménye (Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.)
c) Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat Bölcsődei tagintézményei (Kiskunhalas, Kuruc v. tere
17. és Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.)
intézményekhez tartozó bölcsődékben megalakított Érdek-képviseleti Fórum (a továbbiakban: Fórum)
működéséről az alábbi szabályzatot alkotja.
Általános rendelkezések
1.§
A Fórum a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek érdekeinek megjelenítését, képviseletét szolgálja és látja el.
Működésének célja, hogy a gyermek érdekeit szem előtt tartva a törvényes képviselők, az Intézmény és a fenntartó
képviselői együttműködjenek. Feladata az álláspontok feltárása, vélemények és információk cseréje, a különböző
fejlesztések és törekvések ismertetése, valamint egyeztetése.
A Fórum szervezete
2.§
(1)
A Fórum szervezete a Gyermekvédelmi törvényben nevesített, az alábbiakban meghatározott
képviselőkből áll:
(2) A Fórum szavazati joggal rendelkező választott tagjai:
a)
az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői,
b)
az intézmény dolgozóinak képviselője, és
c)
a fenntartó képviseletében kijelölt tag.
A Fórum tagjai sorába
a)
az ellátásban részesülő gyermek szülei (törvényes képviselői) önmaguk közül –
gyermekcsoportonként
- egy-egy képviselőt választhatnak, egy bölcsődei csoporttal működő bölcsőde
esetén két képviselőt
választanak,
b)
az intézmény közalkalmazottai a Fórum tagjai sorába önmaguk közül két képviselőt
választhatnak.
(3)

A Fórum érvényessége
3.§
(1)
A Fórum tagjait a választásra jogosultak határozatlan időre, titkos szavazással választják. A választás
akkor érvényes, ha azon a jogosultak legalább kétharmada részt vesz.
(2)
Jelöltet a választást megelőző 10. napig írásban lehet állítani. Egy választásra jogosult legfeljebb három
jelöltre tehet ajánlást. Jelölt lesz az, aki legalább egy ajánlást kapott. A jelölést kapott személyek indulhatnak
választáson. A választáskor a legtöbb szavazatot kapott három jelöltet kell megválasztottnak tekinteni.
Szavazategyenlőség esetén – amennyiben e szavazategyenlőség az eredményes választás gátja – az egyenlő
szavazatot kapott jogosultak között ismételt választást kell tartani. Ha a Fórum képviselőjének tagsági viszonya
bármely okból megszűnik, helyére 60 napon belül új tagot kell választani.
A fórumtag tagsági jogviszonya
4.§
(1)

A Fórumban való tagsági jogviszony megszűnik:
 A tag lemondásával, halálával, intézményi jogviszonyának, közalkalmazotti- illetve köztisztviselői
jogviszonyának megszűnésével, megszüntetésével vagy
 a tag visszahívásával, vagy
 azon ellátott intézményi jogviszonyának megszűnésével, vagy halálával, akire tekintettel az illető

szülő, törvényes képviselő a Fórum tagja volt.
(2)
A tagot a választásra jogosultak visszahívhatják, amennyiben a Fórum munkájában rendszeresen nem
vesz részt.
A visszahívásra egyebekben a választásra vonatkozó szabályok érvényesek. A Fórum tagjai nyílt
szavazással
önmaguk közül elnököt és alelnököt választanak. A Fórum üléseit az elnök akadályoztatása
esetén, az alelnök
hívja össze és vezeti. Az elnök a tagok egyharmadának írásbeli kezdeményezésére,
illetve a beterjesztett panasz
esetén, a kezdeményezés, illetve a panasz kézhezvételét követő 5 napon belül,
a kézhezvételtől számított
legalább 8. napra köteles a Fórum ülését összehívni.
A Fórum működési rendje
5.§
(1)

A Fórum az üléseit a Bölcsődében tartja. A Fórum szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A
meghívók és előterjesztések kiküldésének határideje az ülést megelőző egy hét.

(2)

A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek védelmét ellátó
érdekképviseleti- és szakmai szervek a Házirendben foglaltak szerint az intézmény vezetőjénél vagy a
Fórum bármely tagjánál (továbbiakban: panasz kivizsgálására jogosult) panasszal élhetnek:
a) az ellátást érintő kifogások,
b) a gyermeki jogok sérelme, vagy
c) az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén.

(3)
A Fórumhoz a fenntartó is továbbíthatja az ellátott vagy törvényes képviselője által aláírt panaszt vagy
bejelentést további kivizsgálás céljából. A Fórum személyes meghallgatást végez. A Fórum a bejelentés alapján
köteles a panasztevőt meghallgatni, a tudomására jutástól számított 5 napon belül és a meghallgatásról
jegyzőkönyvet kell felvenni.
(4)

A Fórum az előterjesztéstől számított 15 napon belül ülésen szótöbbséggel hozza meg állásfoglalását,
melyet írásba kell foglalni. A Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a
hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat.

(5)

Az ülés a tagok kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazat dönt. Bármely tag indítványára kötelező a titkos szavazás elrendelése. A Fórum névtelen
bejelentéssel, panasszal nem foglalkozik.
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A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermek,
illetve fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az
intézmény vezetője vagy az Érdek-képviseleti Fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat
eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

(6)

A Fórum jogosultságai
6. §
(1)

A Fórum tájékozódási és tájékoztatási joga keretében: Az intézmény vezetőjétől tájékoztatást kérhet a
kölcsönös érdeklődésre számot tartó, gyermekeket és szülőket érintő kérdésekről, átszervezésekről.
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A Fórum véleményezési és javaslattételi joga keretében: javaslatot tehet a bölcsőde alaptevékenységét
nem veszélyeztető szolgáltatások tervezéséről és működtetéséről, véleményt nyilváníthat a gyermekeket
érintő ügyekben, a Fórum egyetértési jogot gyakorol a Házirend jóváhagyásánál is. A Fórum
véleményezési és egyetértési jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat a Házirend tartalmazza. A
Fórum az ügyrendjét maga határozza meg

(2)

Az Érdek-képviseleti Fórum kötelessége
7. §
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A rendelet 2. számú mellékletének 5.§-át a 25/2012. (VII.4.) önk. rendelet módosította. Hatályos: 2012. 07. 05.
A rendelet 2. számú mellékletének 6.§ (2) bekezdését a 25/2012. (VII.4.) önk. rend. módosította. Hatályos:
2012.07.05.
20

A Fórum a panaszokat kivizsgálja és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá intézkedést kezdeményezhet
Kiskunhalas Város Önkormányzatánál, az Önkormányzat Képviselő-testülete illetékes szakbizottságánál, a
gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.
Záró rendelkezések
8.§
(1)

A Fórum Tagjainak névsorát és elérhetőségét az intézmények egyes részlegében jól látható
helyen kell kifüggeszteni. A Fórum döntéseit a Bölcsőde hirdetőtábláján vagy az erre
rendszeresített módon kell közölni az ellátást igénybe vevő gyermekek törvényes képviselőivel.

(2)

A Fórum tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
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3. számú melléklet 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet

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
telephelyei/területi irodái és ellátási területük

keretében

nyújtott

gyermekjóléti

alapellátások

2)

1.

2.

3.
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Ellátási forma megnevezése:

Ellátás székhelye/telephelye:

A

B

Gyermekjóléti szolgáltatás

Családok Átmeneti Otthona I.

Családok Átmeneti Otthona II.

Kiskunhalas, Thúry J. u. 6.

Kiskunhalas, Ván B. u. 11.

Kiskunhalas, Ván B. u. 11.

Ellátottak számára nyitva álló
helyiség/területi iroda:
C
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.

Ellátási területe

D
Kiskunhalas
Tompa
Kelebia
Kisszállás,
Kunfehértó,
Harkakötöny
Balotaszállás
Zsana
Pirtó

-

Kiskunhalas,
Kelebia
Kisszállás
Balotaszállás
Harkakötöny
Kunfehértó
Tompa

-

Kiskunhalas
Kelebia
Kisszállás
Balotaszállás
Harkakötöny
Kunfehértó
Tompa

A rendelet 3. számú mellékletét a 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos :2016. április
1. napjától.

