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2013. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Javaslatot teszünk Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III.30.) rendelet (a továbbiakban: Helyi Rendelet)
módosítására, az egyes ellátásoknál részletesen kifejtett indokok alapján.
I.
Önkormányzati segély szabályainak megalkotása
A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, melynek 5-6. §-ai
értelmében a települési önkormányzat legkésőbb 2013. december hó 31-ig rendeletben
szabályozza az önkormányzati segély megállapítása, kifizetése, folyósítása, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályait.
Az önkormányzati segély 2014. január hó 1. napjától hatályos jogintézmény, mely az átmeneti
segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával került
meghozatalra. Az önkormányzati segély szabályait Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10/2012. (III.30.)
rendeletében rögzítettük, amely „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
rendelet módosítása” megnevezésű előterjesztés tárgyát képezi, és az új ellátás ott került
részletesen kifejtésre.
Előzőek miatt a Helyi Rendeletből hatályon kívül kell helyezni a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás szabályait.
II.
Gyermekek átmeneti gondozása
A Gyvt. 45. § (1) és (2) bekezdései értelmében a gyermekek átmeneti gondozása keretében –
kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és
egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és
egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. A
gyermekek átmeneti gondozását – a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes

képviselő kérelmére vagy belegyezésével – ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell
biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte
vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani.
Jelen testületi ülésen előterjesztés tárgya a Békés Város Önkormányzata és a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezettel ellátási szerződés kötése, gyermekek átmeneti gondozása
vonatkozásában.
Az átmeneti gondoskodást önkormányzatunk eddig helyettes szülő által biztosította, az erre
vonatkozó szabályokat Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyettes szülői
hálózat kiépítéséről szóló 22/1999. (IX. 3.) rendelete tartalmazta. Mivel az átmeneti gondozás
más ellátási formában kerül megszervezésre, a 22/1999. (IX.3.) rendelet hatályon kívül
helyezése mellett a gyermekek átmeneti gondozásáról új szabályokat kellett alkotni. Külön
rendelet helyett célszerűbb a gyermekek átmeneti gondozásának szabályait a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló rendeletben rögzíteni, illetve a 22/1999. (IX.3.) rendelet hatályon
kívül helyezéséről is a mellékelten csatolt rendelet-tervezetben gondoskodunk.
Az átmeneti gondozás, mint ellátási forma szabályozásánál a helyettes szülői ellátásra
vonatkozó szabályokból indultunk ki, hangsúlyt fektetve a szülő helytállási kötelezettségére
az átmeneti gondozás időtartama alatt.
III.
Intézményi térítési díjak
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről
és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 71.§ (1) bekezdése szerint a
települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek
és tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a
déli meleg főétkezést és a két további étkezést. Előzőek alapján, 2013. január hó 1-jén
kötelezőszerűen, automatikusan ellátjuk az intézményi gyermekétkeztetés feladatát, ahol az
alkalmazott térítési díjaknál a folytonosság elve érvényesült. A Tisza Kálmán Közoktatási
Intézményben az intézmény által eddig használt árak további használatát javasoltuk, mivel
ezen árak, és a fenntartásunkban működő/működött intézmények térítési díjai között olyan
nagy volt a különbség, hogy úgy láttuk, a saját áraink ilyen szintű emelését hirtelen és
nagymértékű tehet rótt volna a családokra. Ígéretet tettünk viszont arra, hogy év során
megpróbáljuk az árak egységesítését.

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE

Bölcsődei ellátás
Óvodai napközis ellátás
Általános iskolai menzai ellátás
Általános iskolai napközis ellátás
Középiskolai menzai ellátás
Középiskolai ellátás háromszori étkezéssel
Kollégiumi óvodai ellátás ötszöri étkezéssel
Kollégiumi általános iskolai ellátás ötszöri étkezéssel
Kollégiumi középiskolai ellátás háromszori étkezéssel
Kollégiumi középiskolai ellátás ötszöri étkezéssel

Nettó térítési
díjak
2013.

Javasolt nettó
térítési díj
2014. 02. 01-től

300
284
220
323
248
340
640
640
620
640

300
284
220
323
248
348
534
597
620
644

Indokolás a térítési díjakhoz:
1. A térítési díjak rendeletbe foglalva csak a korábban az önkormányzat által fenntartott
intézményekben igényelt étkezések után voltak szabályozva.
2. Fontosnak tartjuk, hogy azok a gyermekek, akik ugyan azt az ellátást rendelik vagy
kapják meg, ugyanazt a térítési díjat fizessék, még akkor is, ha az önkormányzat
számukra egy külső gazdálkodótól rendelte meg a szolgáltatást.
3. A rendeletbe nem foglalt térítési díjak esetében arra kellett törekednünk, hogy legyen
látható különbség a különböző életkorú gyermekek ellátása miatti térítési díjfizetési
kötelezettségeknek. A Szociális Otthontól átvett térítési díjak között pl. nem volt
különbség az általános iskolai és középiskolai ötszöri és háromszori étkezések térítési
díjai között. Az előzőeknél tehát törekedtünk a korcsoportonként 10 %-os eltérítésre a
térítési díjak megállapításánál.
4. A fentiekből látszik, hogy kettő tételnél (középiskolai ellátás háromszori étkezéssel és
kollégiumi középiskolai ellátás ötszöri étkezéssel) a korábbihoz képest növekedés
tapasztalható, azonban a felépített eltérítések koncepcióját nem szeretnénk módosítani.
Mivel két fajta ellátás kismértékben emelkedik, javasoljuk, hogy a rendelet-tervezet
csak február 1-től lépjen hatályba.
IV.
Rendelkezések pontosítása
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ fenntartója 2013. július hó 1. napjától a Békési
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás). Ennek nyomán, több
helyen kell az Önkormányzat kifejezést Társulás kifejezésre módosítani, illetve a rendelet
területi hatályát ki kell terjeszteni a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok
igénybevétele valamint a fizetendő térítési díjak vonatkozásában Tarhos község közigazgatási
területére. Korrekcióra szorul továbbá a Békési Polgármesteri Hivatal neve is.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása a térítési díjak vonatkozásában az azonos
szolgáltatásért azonos díj fizetése, amely gazdasági hatása, hogy egyenlővé válik a városban
óvodába, iskolába járó gyermekek családjára hárult anyagi teher. A rendelet módosítása sem
környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A jogszabály megalkotásának
szükségességét a Gyvt. változásai indokolják, a rendelet-tervezet által tartalmazott
módosítások nélkül a Helyi Rendelet ellentétes lenne magasabb szintű jogszabállyal. A
tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló többlethatása nincs.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek az eddigiek
szerint adottak, a pénzügyi feltételeket az önkormányzati segély vonatkozásában a 2014. évi
költségvetésében biztosítani kell.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző rendelettervezetet szíveskedjen elfogadni.
Békés, 2013. december 6.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…/……. (…. ….)
önkormányzati rendelete
A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL
szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1), (2) és (5) bekezdéseiben, a 20/C. § (4)
bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, a 29. § (1)-(3) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a
151. § (2a) bekezdésében valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában továbbá a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulásban résztvevő Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a
következőket rendeli el:
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. §.(2) E rendelet hatálya - a Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata

között 2013. május hó 31. napján létrejött, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást
(a továbbiakban: Társulás) létrehozó Társulási Megállapodás 12. pontja kivételével - a
Társulás által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások és a fizetendő térítési díjak
vonatkozásában kiterjed a Tarhos község közigazgatási területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, a (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében
meghatározott személyekre.”
2. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását a Társulás az általa fenntartott bölcsődékben és

óvodákban, továbbá az önkormányzat a gyermekétkeztetést - előző intézményeken kívül Békés város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
nevelési-oktatási intézményben biztosítja.
(2) Az ellátásra vonatkozó kérelmeket az intézmények vezetőjénél kell benyújtani.
(3) Békés Város Önkormányzata az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a naponként fizetendő
nettó intézményi térítési díjat a következők szerint határozza meg:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Bölcsődei ellátás
Óvodai napközis ellátás
Általános iskolai menzai ellátás
Általános iskolai napközis ellátás
Középiskolai menzai ellátás
Középiskolai ellátás háromszori étkezéssel
Kollégiumi óvodai ellátás ötszöri étkezéssel
Kollégiumi általános iskolai ellátás ötszöri étkezéssel
Kollégiumi középiskolai ellátás háromszori étkezéssel
Kollégiumi középiskolai ellátás ötszöri étkezéssel

300,- Ft,
284,- Ft,
220,- Ft,
323,- Ft,
248,- Ft,
348,- Ft,
534,- Ft,
597,- Ft,
620,- Ft,
664,- Ft.”

3. § A Rendelet 13. § (2) bekezdésében a „Békés Város Polgármesteri Hivatalának” szövegrész
helyébe „a Békési Polgármesteri Hivatal” szöveg lép.
4. § A Rendelet a következő 13/A. §-al egészül ki:
„Gyermekek átmeneti gondozása
13/A. § (1) E gondozási forma célja, hogy segítse a családot - a gyermekek érdekeinek

elsődleges szem előtt tartásával - azzal, hogy ideiglenesen pótolja a gyermek gondozásában
akadályozott szülő gondoskodását
(2) A 0-18. éves életkorú gyermekek átmeneti gondozásáról Békés Város Önkormányzata a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés útján gondoskodik.
(3) Az átmeneti gondozás igénybevétele önkéntes, a törvényes képviselő kérelmére történik. Az
ellátásra irányuló kérelmet a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell
előterjeszteni.
(4) A kérelem benyújtásakor a törvényes képviselőt és a gyermeket jegyzőkönyvben
tájékoztatni kell a Gyvt. 33. § (2) bekezdésében felsoroltakról.
(5) A törvényes képviselő köteles a Gyvt. 33. § (3) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot
tenni.
(6) A törvényes képviselő gyermeke átmeneti gondozása idején napi 100,- Ft térítési díjat
köteles fizetni. A térítési díj méltányosságból csökkenthető, illetve teljes összege elengedhető,
ha a törvényes képviselő családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg.
5. § A Rendelet 14. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„14. § (3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló 28/2010. (VIII. 23.) és 4/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete.”
6. § Hatályát veszti a Rendelet II. fejezetének az 5-7. §-ai.
7. § Hatályát veszti a Rendelet 10. § (1) bekezdésében „a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás és” szövegrész.
8. § Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete.
9. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyettes szülői
hálózat kiépítéséről szóló 22/1999. (IX. 3.) rendelete.
10. § (1) E rendelet - a (2) bekezdés kivételével - 2014. január 1. napján lép hatályba, és
hatályát veszti a hatálybalépését követő napon.
(2) E Rendelet 2. §-a 2014. február 1. napján lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépését
követő napon.
Békés, 2013. december 6.
Izsó Gábor
polgármester
A rendelet kihirdetésre került:
2013. december hó…. napján.
Tárnok Lászlóné
jegyző

Tárnok Lászlóné
jegyző

