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Albertirsa Város Önkormányzata 
11/2018. (IV.04.) önkormányzati rendelete 

a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról 

 
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatkörében eljáró Albertirsa Város 
Önkormányzata, Ceglédbercel Község Önkormányzata, Dánszentmiklós Község Önkormányzata, Mikebuda 
Község Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Humánszolgáltató Társulás (a továbbiakban: Társulás) társult települései: 
Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Mikebuda, települések közigazgatási területére. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Társulás társult településein a Társulás által fenntartott a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozott, 
a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményre: az Albertirsai 
Kistérségi Szociális Segítőházra. 

 
2. § E rendeletben alkalmazott fogalmakat a Gyvt. 5. §-a szerint kell értelmezni. 
 

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formái 
 
3. § Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház család- és gyermekjóléti szolgálata az alábbi, a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást nyújtja: 

a) a Gyvt. 15. § (2) bekezdés a) pontjában előírt gyermekjóléti szolgáltatás, a Gyvt. 39-40. §-ai szerint; 
b) a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontjában előírt a gyermekek átmeneti gondozása, helyettes szülői 

hálózat keretében. 
3. Az ellátások igénybevétele 

 
4. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátási formák igénybevétele a Gyvt. 31. §-a alapján történik. 

(2) A helyettes szülői ellátás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselőjének az ellátást nyújtó 
intézmény vezetőjéhez kell írásban benyújtani. 

(3) Az ellátás biztosításáról az intézmény vezetője 8 napon belül, sürgős esetben azonnal dönt. 

(4) Az elhelyezés szempontjából sürgős esetnek számít, ha a gyermek ellátására a kérelmező 

törvényes képviselő nem képes. 

(5) Az ellátás a törvényes képviselő gyermek ellátásában történő akadályoztatásáig, de maximum 

egy évig vehető igénybe.  

(6) Amennyiben a törvényes képviselő a gyermek ellátását egy év elteltével sem képes megoldani, 

az intézmény vezetője írásban megkeresi a területileg illetékes gyámhivatalt egyéb gyermekvédelmi 

intézkedés megtétele céljából. 

 
 
 
 
 
 

4. Az ellátás megszüntetésének esetei 
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5. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-a szerint. 
 

5. A személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak 

 

6. § (1) A 3. § a) pontjában rögzített személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás 

térítésmentes. 

(2) A helyettes szülői ellátás intézményi térítési díja: 400 Ft/fő/nap, illetve 12.000 Ft/fő/hó. 
 

6. Záró rendelkezések 
 
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül az 1. § (1) bekezdésében felsorolt 

települések önkormányzati hivatalának hirdetőtábláján. 

 
 
 

 Fazekas László s. k. Kovács Zoltánné dr. s. k. 
                            polgármester                                                                                  jegyző 

 
 

Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. április 4-én kihirdetve. 
 
 
Kovács Zoltánné dr. s. k.  
         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


