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Tisztelt Képviselő-testület!
2015. év augusztus hónapban Békés Város Önkormányzata nevelési- és tanévkezdési támogatás
szabályozásával megvalósíthatta régi tervét, mellyel a nevelési-oktatási év kezdete vonatkozásában
könnyíteni igyekezett a családok anyagi terhein. A támogatásnak nagyon pozitív visszhangja volt, ezért
2016-ban is próbáltuk a szociális pénzeszközöket úgy tervezni, hogy nevelési- és tanévkezdési támogatás
nyújtására legyen lehetőségünk. Ennek keretében a Békés városban lakó, Békésen található bölcsődében,
óvodában és általános iskolában nevelési vagy tanulói jogviszonyban álló gyermekek évkezdését tudjuk
megkönnyíteni.
A bölcsődés és óvodás gyermekek 5.000 Forint/fő támogatásban részesülnek, amennyiben 2016. szeptember
hó 1. napján a nevelésben való tényleges részvételt megkezdik. Nem ítélhető meg a támogatás azon gyermek
vonatkozásában, aki ugyan be van íratva bölcsődébe vagy óvodába, de csak a nevelési év közben, tehát
2016. szeptember hó 1. napját követően kezdi meg a nevelésben való tényleges részvételt.
A nappali oktatás munkarendje szerint általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekek 10.000 Forint/fő
támogatásban részesülnek. A támogatotti körbe tartozik az a gyermek is, aki betegsége, testi vagy szellemi
fogyatékossága miatt áll magántanulói státuszban.
Mivel az állam teljes körűen biztosítja a nevelésbe vett gyermekek napi életviteléhez szükséges kiadásokat,
a szabályozás csak azokra a gyermekekre terjed ki, akik szülői felügyelet alatt állnak, vagy törvényes
képviseletüket családbafogadó gyám látja el.
A tavalyi év tapasztalataiból kiindulva az ez évi szabályozás pontosítja a támogatásban részesülők körét, a
gyermekvédelmi és gyámügyi jogszabályok általános illetékességére alapozva. Ennek értelmében nem csak
a gyermeknek, hanem a törvényes képviselő(k)nek is Békés városban kell bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezniük.
Az előzetes kalkuláció alapján 2016-ban körülbelül 730 fő bölcsődés és óvodás, illetve 1.450 fő általános
iskolás gyermek vonatkozásában a kifizetendő támogatás összege 18.150.000 Forint lenne.
A nevelési- és tanévkezdési támogatás szabályozása érdekében módosítani szükséges a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletet, az alábbiak szerint.
„Nevelési- és tanévkezdési támogatás
5. §
(1) A Békés városban 2016. július hó 1. napján bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, 2016. szeptember hó 1. napján
a) helyben található bölcsődében a bölcsődei nevelésben való tényleges részvételt megkezdő
gyermek,

b) helyben található óvodában az óvodai nevelésben való tényleges részvételt megkezdő
gyermek,
c) helyben található közoktatási intézményben alapfokú, nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányokat folytató gyermek vagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy
szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végző gyermek,
vonatkozásában annak Békés városban 2016. augusztus hó 1. napján bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családbafogadó
gyámja 2016. szeptember hó 30. napjáig nevelési- és tanévkezdési támogatásban részesül.
(2) A nevelési- és tanévkezdési támogatás összege a bölcsődében és óvodában nevelt gyermek
vonatkozásában 5.000 Forint/fő, általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek vonatkozásában
10.000 Forint/fő.
(3) A gyermek nevét és lakcímét, illetve a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy családbafogadó gyám
nevét és lakcímét az arra rendszeresített nyomtatványon a nevelési-oktatási intézmény vezetője 2016.
szeptember hó 15. napjáig küldi meg a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére.
(4) Ha a gyermek törvényes képviseletét családbafogadó gyám látja el, a nyomtatványhoz mellékelni kell
a gyámhivatal gyámrendelés tárgyában hozott jogerős határozatát.
(5) A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni. A
támogatás -írásban dokumentált módon - készpénzben kerül kifizetése a szülői felügyeletet gyakorló
szülő vagy családbafogadó gyám részére, amely kifizetés az oktatási intézményben történik, előre
meghirdetett időpontban.”
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 rendeletmódosításnak társadalmi és gazdasági hatása a nevelési- és tanévkezdési támogatás
szabályozásával a családokra háruló teher enyhítése, költségvetési hatása nincs. A rendelet módosítása sem
környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett módosítás értelmében az adminisztratív
terhek a nevelési- és tanévkezdési támogatással időszakosan nőnek. A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi feltételek az eddigiek szerint adottak.
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezetet
szíveskedjen elfogadni.
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1. melléklet
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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 131. § (1)
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 eljárva a következőket rendeli
el:
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Nevelési- és tanévkezdési támogatás
5. §
(1) A Békés városban 2016. július hó 1. napján bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, 2016. szeptember hó 1. napján
a) helyben található bölcsődében a bölcsődei nevelésben való tényleges részvételt megkezdő
gyermek,
b) helyben található óvodában az óvodai nevelésben való tényleges részvételt megkezdő
gyermek,
c) helyben található közoktatási intézményben alapfokú, nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányokat folytató gyermek vagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy
szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végző gyermek,
(2) vonatkozásában annak Békés városban 2016. augusztus hó 1. napján bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családbafogadó
gyámja 2016. szeptember hó 30. napjáig nevelési- és tanévkezdési támogatásban részesül.
(3) A nevelési- és tanévkezdési támogatás összege a bölcsődében és óvodában nevelt gyermek
vonatkozásában 5.000 Forint/fő, általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek vonatkozásában
10.000 Forint/fő.
(4) A gyermek nevét és lakcímét, illetve a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy családbafogadó gyám
nevét és lakcímét az arra rendszeresített nyomtatványon a nevelési-oktatási intézmény vezetője 2016.
szeptember hó 15. napjáig küldi meg a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére.
(5) Ha a gyermek törvényes képviseletét családbafogadó gyám látja el, a nyomtatványhoz mellékelni kell
a gyámhivatal gyámrendelés tárgyában hozott jogerős határozatát.
(6) A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni. A
támogatás -írásban dokumentált módon - készpénzben kerül kifizetése a szülői felügyeletet gyakorló
szülő vagy családbafogadó gyám részére, amely kifizetés az oktatási intézményben történik, előre
meghirdetett időpontban.”

2. § E Rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépését követő
napon.
Békés, 2016. július 11.
Izsó Gábor
polgármester
A rendelet kihirdetésre került:
2016. július hó…. napján.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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