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ELŐTERJESZTÉS 

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. október 15-ei rendkívüli ülésére 

 
Hiv. szám: 838-5 /2013. Tárgy: Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

18/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelet módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét a 
Képviselő-testület 2012. február 15-én módosította. Az eltelt idő tapasztalatai alapján javaslom az 
alábbiak szerint a rendelet módosítását. 
 

A rendelet nem rendelkezik arról, hogy melyik naptól kell folyósítani a GYES kiegészítést abban 
az esetben, ha a szülő a kérelmét nem a gyermek 2. életévének betöltése hónapjában nyújtja be. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a csatolt rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Hebóné Dull Mária Ibolya igazgatási osztályvezető 
 
Dunavarsány, 2013. október 8. 
 
 
 

Bóna Zoltán  
polgármester 

 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 

 
dr. Szilágyi Ákos 

jegyző 
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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

....../2013. (X. ..) önkormányzati rendelete 
 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 18/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
1.§ A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8.§ (3) A támogatást a szülő részére a gyermek 2. életévétnek betöltését követő hónap első napjától a 3. 
életéve betöltése hónapjának utolsó napjáig lehet megállapítani.” 
 
2.§ A R. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„8.§ (7) A támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell folyósítani a gyermek 3. 
életéve betöltése hónapjának utolsó napjáig. 
 
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
  Bóna Zoltán       dr. Szilágyi Ákos 

polgármester        jegyző 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet 2013. október .. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel. 
 
 
Dunavarsány, 2013. október .. 
 
 
 
 
          dr. Szilágyi Ákos 
           jegyző 
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INDOKOLÁS 
 
 
A helyi gyermekvédelmi rendelet megalkotása és módosítása óta eltelt időben előfordult, hogy a szülő 
nem a gyermek 2. életévének betöltése hónapjában nyújtotta be a kérelmét. A rendelet nem rendelkezik 
arról, hogy ebben az esetben a támogatást mikortól kell folyósítani, ezért szükséges ennek pontosítása a 
helyi rendeletben. 
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