
 

 
 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) rendelet, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) 

rendelet módosításáról 
 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2017. július 24. napján hatósági ellenőrzést végzett a 
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) 
intézményénél. Az ellenőrzés során felmerült hiányosságok listáját az ellenőrzés 
napján kiállított, PE/SZOC/1500-2/2017. ügyiratszámú jegyzőkönyvében, valamint a 
Hivatalunknál 2018.01.02. napján érkeztetett, PE/SZOC/1500-4/2017. ügyiratszámú 
végzésében rögzítette. A fenntartó és az intézmény vezetője 2018. április 2. napjáig 
kapott határidőt a hiányosságok pótlására. 

 
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok között szerepel a fenti rendeletek 
kiegészítése, pontosítása a család- és gyermekjóléti szolgáltatások nyújtásának 
részletszabályozásával: kérelem benyújtásának módja, elbírálás szempontjai, 
ellátások megszűnésének konkrét esetei stb. A rendeletek jelenleg a Szolgálat 
által nyújtott támogatások tekintetében csak részben tartalmazzák a tételes eljárási 
szabályokat, ez teszi indokolttá a rendeletek kiegészítését.  

 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni és a módosító rendeleteket megalkotni szíveskedjék.  
 

 
Biatorbágy, 2018. március 13. 
 

                                                                                                 Tarjáni István sk. 
                                                                                                    polgármester 

 
 

        
 
 
 
 

Az előterjesztést összeállította: Tóth Attila intézményvezető (Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat), Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 
Felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2018. (III.29.) önkormányzati rendelete 
 

az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet 
módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban. Gyvt.) meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: 
3. § (1) A kérelmeket  

a) a 2. § (3) bekezdés a) pontja, pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében Biatorbágy 
Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) az erre rendszeresített 
formanyomtatványon kell előterjeszteni. A személyesen előterjesztett kérelmek átvételét a 
Hivatal ügyfélfogadási időn kívül is, teljes munkaidőben köteles biztosítani.  

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő, gyermekek napközbeni ellátásának 
igénybevétele tekintetében az adott intézmény (bölcsőde, óvoda, Családsegítő Szolgálat) 
vezetőjénél, illetve az általános iskola igazgatójánál kell benyújtani.  

c) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában felsorolt, gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a 
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő 
Szolgálat) vezetője felé kell szóban, vagy írásban előterjeszteni. A szóban előterjesztett 
kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből egy példányt kérelmezőnek át kell adni. A 
Családsegítő Szolgálat felé jelzett kérelem elbírálása az intézmény vezetőjének a hatásköre, 
melyet a családsegítők felé delegál. A szolgáltatást a jelzőrendszer tagjaitól jövő jelzésre fel 
kell ajánlani az érintetteknek. A kérelem elbírálásának szempontjait a Szakmai program 
tartalmazza. Az elbíráláskor figyelembe kell venni a kérelmező/érintettek lakhelyét, 
tartózkodási helyét, a feltárt vagy jelzett problémákat. Az igénybevétel elbírálásakor 
figyelemmel kell lenni a Gyvt. 39. § és 40. § előírásaira. 

d) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő, gyermekek átmeneti gondozása tekintetében a 
Családsegítő Szolgálat vezetője felé kell előterjeszteni. Az elhelyezésre a Rendelet 10. §-
ában foglaltaknak megfelelően az intézményvezető javaslatot tesz. 

Az eljárás költség- és illetékmentes. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele 
térítésmentes.  

 
2. § A Rendelet 3. §-a a (8) bekezdést követően az alábbi új bekezdéssel egészül ki: 

(9) A Családsegítő Szolgálat által nyújtott ellátások tekintetében az ellátás megszűnik a 
Szakmai program alapján: az ügyfél halálával, a cselekvési terv megvalósulásával, az 
illetékesség megszűnésével - például költözés, hatósági intézkedés miatt -, az ügyfél 
részéről egyoldalú megszüntetéssel, valamint az együttműködés hiányával. A megszűnésről 
az ügyfelet írásban tájékoztatni kell.  
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3. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
8. § (1) A Képviselő-testület a Gyvt. 39. § (2)-(4) bekezdés és a 40. § szerinti feladatok: 
gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekjóléti szolgálat, a 44/D. § szerinti, továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. § szerinti feladatok 
végrehajtását a Családsegítő Szolgálat keretein belül működteti. 

 
4. § A Rendelet 8. § (2) bekezdésében a Családsegítő Szolgálat neve e az alábbiak szerint 
módosul: 
8. § (2) A képviselő-testület az alternatív napközbeni ellátást a Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül biztosítja. 

 

5. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése törlésre kerül. 

 
6. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

10. § (2) A családok átmeneti otthona szolgáltatás megszervezését, működtetését 
feladatellátási szerződésben foglalt feltételekkel, az S.O.S. Krízis Alapítvány látja el. 

 
7. § A Rendelet 10. § a (2) bekezdést követően az alábbi új bekezdéssel egészül ki:  
10. § (3) Az intézményi elhelyezésről a Családsegítő Szolgálat vezetőjének javaslatára a 
Polgármester határozattal dönt.  

 
8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 

Tarjáni István         dr. Kovács András 
 polgármester                    jegyző 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2018. (III.29.) önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
2. § (3) E rendelet tekintettel az Szt. 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazásra az 
önkormányzat az alábbi helyi, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formákat 
biztosítja: 

a) a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő 
Szolgálat) fenntartásával, illetve közreműködésével: 

− étkeztetés, 
− házi segítségnyújtás, 
− családsegítés, 
− jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
− idősek nappali ellátása, 
− demens személyek nappali ellátása, 

b) a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) közreműködésével: 
− támogató szolgáltatás, 
− szakosított ellátás keretében átmeneti elhelyezés. 

A személyes gondoskodás további helyi formáinak: a gyermekjóléti szolgáltatás (a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – a 
továbbiakban: Gyvt. – 39.§) és a gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 40. §) működtetésének 
részletszabályait Biatorbágyi Város Képviselő-testületének az egyes gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelete tartalmazza. 

 
2. § A Rendelet 2. § (4) bekezdése törlésre kerül. 
 
3. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) A szolgáltatás iránti kérelmet a 2. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében a Családsegítő 
Szolgálat vezetőjéhez kell előterjeszteni szóban vagy írásban. A 2. § (3) bekezdés b) 
pontjában rögzített ellátási formák iránti kérelmet a Hivatalban, az erre rendszeresített 
formanyomtatványon kell előterjeszteni, melyek személyes átvételét a Hivatal ügyfélfogadási 
időn kívül is, teljes munkaidőben köteles biztosítani. 

 
4. § A Rendelet 3. (8) bekezdése törlésre kerül. 
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5. § A Rendelet 3. §-a a (9) bekezdést követően az alábbi új bekezdéssel egészül ki, mely 
részben a korábbi 3. § (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazza: 
(10) A kérelem benyújtását követően az eljáró intézmény minden esetben köteles az 
illetékességet, új igénylők esetén a szociális rászorultságot vizsgálni, illetve az Szt-ben 
meghatározottak szerint felülvizsgálni.  

 

6. § A Rendelet 3. §-a további új bekezdéssel egészül ki: 
(11) A Családsegítő Szolgálat felé jelzett kérelem elbírálása az intézmény vezetőjének a 
hatásköre, melyet a családsegítők felé delegál. A szolgáltatást a jelzőrendszer tagjaitól jövő 
jelzésre fel kell ajánlani az érintetteknek. A kérelem elbírálásának szempontjait a Szakmai 
program tartalmazza. Az elbíráláskor figyelembe kell venni a kérelmező/érintettek lakhelyét, 
tartózkodási helyét, a feltárt vagy jelzett problémákat. Az igénybevétel elbírálásakor 
figyelemmel kell lenni az Szt. 64. § előírásaira. 

 
7. § A Rendelet 3. §-a további új bekezdéssel egészül ki, mely részben a korábbi 3. § (2) 
bekezdésében foglaltakat tartalmazza: 
(12) Az intézményvezető házi segítségnyújtás esetén beszerzi a szociális szakértői bizottság 
véleményét az orvossal együttműködve kitölti a 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet 3. § 
szerinti értékelő adatlapot és – fennállásuk esetén – beszerzi a 4. §-ban szereplő egyéb 
körülményeket alátámasztó igazolásokat a gondozási szükséglet megállapításához. 
Étkeztetés és házi segítségnyújtás igénylése esetén beszerzi az igénylő havi jövedelméről 
szóló igazolást.  

 
8. § A Rendelet 3. §-a további új bekezdéssel egészül ki: 
(13) A Családsegítő Szolgálat által nyújtott ellátások tekintetében az ellátás megszűnik a 
Szakmai program alapján: az ügyfél halálával, a cselekvési terv megvalósulásával, az 
illetékesség megszűnésével - például költözés, hatósági intézkedés miatt -, az ügyfél 
részéről egyoldalú megszüntetéssel, valamint az együttműködés hiányával. A megszűnésről 
az ügyfelet írásban tájékoztatni kell.  

 
9. § A Rendelet 4. §-ban a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
neve az alábbiak szerint módosul: 
4. § Az alapszolgáltatások ellátásán belül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, és a 
családsegítést a Képviselő-testület a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálaton belül biztosítja. A családsegítés szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, a 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A házi 
segítségnyújtás intézményi- és személyi térítési díját a Képviselő-testület e rendelet 2. 
számú mellékletében határozza meg. Az étkeztetés intézményi- és személyi térítési díjáról 
az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2008. (10.03.) 
Ör. számú rendelet rendelkezik. 

 
10. § A Rendelet 8. § (4) bekezdése törlésre kerül.  
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11. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 

Tarjáni István         dr. Kovács András 
 polgármester                    jegyző 


