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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata mindig arra törekedett. hogy olyan helyi szociális ellátórendszert
alakítson ki és működtessen. amely alkalmas arra. hogy megfelelő segítséget nyújtson a
különböző élethelyzetekben problémákkal küzdő békési embereknek. Ezen értékrend mentén
haladva 201 6-ban bevezette az úgynevezett nevelési- és tanévkezdési támogatást, mint helyi
önkormányzati juttatást, mellyel a nevelési-oktatási év kezdetén jelentkező többletkiadások
terén igyekezett könnyíteni a családok anyagi terhein.

A támogatás folyósításával a Békésen található bölcsődében. óvodában és általános iskolában
nevelési vagy tanulói jogviszonyban álló gyermekek évkezdését tudjuk könnyebbé tenni. Ezen
szándék jegyében 2017-ben az alábbiak szerint nyújtottunk támogatást:

• 720 bölcsödés és óvodás gyermek részesült gyermekenként 5-5 ezer Forint,
• 1420 általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek részesült gyermekenként 10-10

ezer forint
összegű támogatásban. Az így kifizetett támogatás összege mindösszesen 17 millió 800 ezer
Forint volt.

Az idei költségvetésünk szociális előirányzata lehetővé teszi, hogy ismét folyósítsuk a
támogatást és egyúttal bővítsük is ajogosult gyermekek körét, kiterjesztve az ellátást immár a
középiskolás gyermekekre is, tovább csökkentve ezzel a békési gyermekes családok terheit.

Az előterjesztés keretében a gyermekvédelem helyi rendszeréröl szóló 11/2013. (111. 30.)
önkormányzati rendelet módosításokra teszünk javaslatot. Ennek keretében az alábbiak szerint
szeretnénk a támogatottak körét bővíteni és a támogatás összegét meghatározni:

• kb.720 bölcsődés és óvodás gyermek részesülne gvennekenként 5-5 e:erjbrint
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• kb.1420 általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek részesülne gvcnnekenként
10-10 ezerforiist

• kb. 700 középiskolai tanulmányokat folytató gyermek részesülne gvcnnekcnként 12-12
ezcrforhn

összegű támogatásban. Az így kifizetendő támogatás összege mindösszesen kb. 26 millió forint
lenne.

A középiskolások esetében a jogosultság tblyósításának feltétele lenne a tanulói jogviszony
igazolása, amely bármely középiskolában fennállhat a nappali oktatás munkarendje szerint. A
jogosultság egyéb anyagi jogi, valamint eljárásjogi feltételeit a módosítás nem érintené, minden
az eddigi Jól bevált gyakorlat szerint történne.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgalásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gvvt.) IS. * (2) bekezdése akként rendelkezik. hogy a települési önkormányzat
képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal
felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.

A Gyvt. 131. (1) bekezdése értelmében a Helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásoknál
az igazolás és a nyilatkozat tartalmát. benyújtásának részletes szabályait, az elbírálás részletes
szempontjait. a jövedelemszámitásnál irányadó időszakot a helyi önkormányzat rendeletben
szabályozza.

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
J ( )

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 és a 131. * (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptön’énye 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában továbbá a gyermekek védelméről ás a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 14. * (3) bekezdésében és a 94. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabály7atról szóló 1/2015. (11. 14.) önkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 1 l/20t2. (lii. 30.) önkormányzati rendeLetének 5. *-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

„Nevelési- ás tanévke;dási támogatás
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5. w
(1) Nevelési— és tanévkezdési támogatásra jogosult minden olyan gyermek. aki és akinek a szülw
fdügyeleii jogot gyakorta szülője vagy családhafogadó gyánja Békés városban 2019.
augusztus hó 1. napján bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, ha
ci gvennek 2019. szeptember 1,6 1. napján

a bölesődei nevelésben történő részvételt helyben található böksődében ténylegesen
megkezdi, vagy

b) az óvodai nevelésben történő részvételt helyben található óvodában ténylegesen
megkezdi. vagy

c helyben található alapfokú közoktatási intézményben folytat a nappali oktatás
nmnkarendje szerint tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi-
vagy szellenzi fbgvatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy

d) bármely középjökú oktatási intézményben folytat a nappali oktatás numkarendje szerint
tanuhnánvokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
Jbgvatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi.

(2) Nevelési- és tanévkezdési támogatásra jogosult az gyermek is aki, és akinek szülóje vagy
esaládbafogadó gvámja az (1) bekezdés szerinti lakó-, vagy tartózkodási helyre vonatkozó
általánosféhételeknek egyébként megfelel, és akit ci höksődéhe a 201972020-us nevelési évtől
kezdődően írattak be, feltéve, hogy a bölcsőde? nevelésben történő tényleges részvételt 2019. ér
szeptember hó 30. napjáig megkezdi.

(3) A nevelési- és tanévkezdési támogatás összege
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti gyermek esetében 5.000 Jórint,
b) az (1) bekezdés e) pontja szerinti gyermek esetében 10.000 Jörint,
c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti gyermek esetében 12.000 fórint,

(4) Az (1) bekezdés ci,), b) és c) pontja szerinti gyermek esetében a gyermek nevét és lakcímét,
valamint ci szülői fL1ügyeletet gyakorló szülő vagy csczládbafbgacló gyám nevét és lakcímét az
arra rendszeresített nyomta fl’án Von ci bölcsőde, vagy a nevelési—oktatási intézmény vezetóje

2019. szeptember hó 15. napjáig nzegküldi a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztála
részére.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti gyermek esetében az ellátás fblvósításának féltétele a
szülői fdügyeletet gyakorló szülő vagy esaláclbafögadó gyám e célra rendszeresített űrlapon
2019. év október hó 15. napjáig tett nyilatkozata a gyermek és a saját adatairól, valamint a
tanulóijogi’iszonv iskolalátogatás? hizomitvánnval történő igazolása.

(6) Ha a gyermek törvényes képviseletét családbajógadó gyám látja cl, a nyomrahányhoz
mellékelni kell ci gyámhivatal gyámrendelés tárgyúhan hozott jogerő%’ határozatát. Határozat
hiányában ci támogatás nem fizethető ki.

(7) Ha ci gyermek lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik és azok egyike nem Békés
városban található. ci szülő vagy tön’ém’es képviselő nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan,
hogy a gyermek ci lakó- vagy tartózkodási he/v szerint illetékes önkormányzattól nem részesül
a nevelési— és tanévkezdési támogatással azonos jellegű támogatásban.
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(8,) A nevelési-és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni.
A támogatás - írásban dokumentált módon - készpénzben kerül kifizetésre

ci,) az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig
a nevelési—oktatási intézményben előre nwghirdetett időpontban,

b,) az (1) bekezdés cl,) pontja szerinti esetben legkésőbb november hó 30. napjáig ci
Polgárn:esteri Hivatal hózipénztárában.

c) a (2) bekezdés szerinti esetben legkésőbb október hó 15. napjáig ci Polgármesteri
hivatal házipéizziárában,

a szülői klü.keletet giczkorló szülő vagi esaláclhafbgadó gichn részére. Az ellátóssal
kapcsolatos bármely határidő elmidasztásujogvesztő.

2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Békés. 2019. augusztus

Izsó Gábor s.k Tárnok Lászlóné s.k.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019 hó napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréröt
szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-ten’ezethez

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.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten arra
törekszik, hogy a nevelési-oktatási év kezdetén jelentkező többietkiadások terén könnyítsen a
békési családok anyagi terhein.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása
nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
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A rendelet megalkotásával az önkormányzat alapvetően olyan többletjuttatást biztosít a
bölesődében gondozott, űz alapfokú nevelési-oktatási iníéznzénvben, vagy pedig a
középiskolában latin/ó gyermekeket nevelö családok számára. amelynek mértéke a képviselő
testület mérleuelésétől és az önkormányzat költségvetési lehetöségeitöl Rigg. A rendelet
megalkotása tehát nem kötelező jellegű. ajogalkotás elmaradása ilyen értelemben semmilyen
hátrányos következménnyel nem jár.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi. tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 11/2012. (Ill. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-ten’ezethez

A re;zdekt-ten’ezet I. «-ához: A Rendelet az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten
növeli. bövíti a nevelési- és tanévkezdési támogatásban részesülő mnwkek körét,.

A hatályos szabályozás szerint a támogatás összege bőlcsődés és óvodás gyermek esetében
5.000 forint, általános iskolás gyermek esetében pedig 10.000 forint.

A rende/et-ten’e:et 2. ‚f-áho:: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Békés, 2019. augusztus 22.

lv
ló bábor

polgármester

Jogi ellenjegyzö

Pénzügyi ellenjegyző
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