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Tisztelt Képviselő-testület! 

 A Békés Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételt tett Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 

30.) rendeletével kapcsolatosan, miszerint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás éves összege 

nem maximalizálható.  

Előzőek miatt helyi rendeletünk 7. § (1) bekezdésének második mondatát – „egy éven belül 

e jogcímen maximum 30.000 Forint összegű támogatás igényelhető” – hatályon kívül kell helyezni, 

amit a csatolt rendelet-tervezet szerint tettünk meg.  

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 jogszabálynak a korábbi szabályozásban foglaltakhoz képest társadalmi hatása nincs. A 

módosítás miatt gazdasági hatásként várható, hogy egy adott év során magasabb lesz az e jogcímen 

kifizetett összeg. A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga 

után. A tervezett módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló többlethatása nincs. A 

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az eddigiek 

szerint adottak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 

elfogadni. 
 

Békés, 2012. június 22.   

          Izsó Gábor  

polgármester 

…………………………… 

Jogi ellenjegyző 

 

 

…………………………… 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./….. (…. ….)  

önkormányzati  rendelete  

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 

szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében, 

továbbá a 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„7. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és alkalmanként  

       nem lehet több 10.000,- Forintnál, különösen indokolt esetben 20.000.- Forintnál.”  
 

2. § E rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.  

 

B é k é s , 2012. június 28. 

 

 

   Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 

 polgármester       jegyző 

  

 

A rendelet kihirdetésre került:  

 

2012. június ….. napján 

 

 

 

Tárnok Lászlóné 

 jegyző 

 


