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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata a 2019. év augusztus hó 29. napján tartott ülésén tárgyalta a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (Ill. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló előterjesztést és úgy döntött. hogy ebben az évben a támogatottak körét
kiterjeszti a középiskolában tanuló gyermekekre is.

A jelenleg hatályos szabályozás értelmében a bölcvődéhen gondozott és az alapjökú nevelési-
oktatási intézményben (általános iskolában) tanuló gyermekek közül csak azok jogosultak az
Úgynevezett nevelési- és tané*ezdési támogatásra, akik békési intézményben tanu]nak. Ezen
szabály alapján azok a békési családok indokolatlanul elesnek a támogatástól. akik valamely
méltányolható oknál fogva más településen - tipikusan Békéscsabán - található intézménybe
járatják a gyermekeiket. Az ilyen jellegű megkülönböztetés indokolatlannak tűnik.

A Fentebb körülírt okok mellen a rendelet adatkezelésre vonatkozó szabályainak egszerűsitése
is szükségessé vált.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 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 eliátásoknál
az igazolás és a nyilatkozat tartalmát, benyújtásának részletes szabályait, az elbírálás részletes
szempontjait, a jövedelemszámításnál irányadó időszakot a helyi önkormányzat rendeletben
szabályozza.

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.
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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 gámügyi
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 és a gyárnügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 14. * (3) bekezdésében és a 94. * (9 bekezdésében meghatározott feladatkörében
elján’a, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Müködési
Szabályzatról szóló 1/20 15. (II. 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 11/2012. (Ill. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet,) 5. * (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Nevelési- és tanéWcezdési támogatásra jogosult minden o/van gyermek, aki és akinek a
szülői fdügve leli jogot gyakorló szülője, családbafogadó gvánja vagy nevelőszülője Békés
városban 2019. augusztus hó 1. napján bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkeikflté’e ha a gyermek 2019. szeptemberhó I. napján

a,) ci bölcsődei nevelésben történő részvételt ténylegesen megkezdi, vagy
b,) az óvodai nevelésben történő részvételt ténylegesen megkezdi. vagy
ej alapfokú közoktatási intézményben fblvtat a nappali oktatás niunkarendje szerint

tanidmánvokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
fogi’arékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy

cl) kö:épfbkú oktatási intézményben fólvtat a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
fógvatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi.

2. A Rendelet 5. * (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) A nem békési intézményben tanuló. va’ óvodai, bölcsődei nevelésben részesülő (1)
bekezdés szerinti gyermekek esetében az ellátás fbh’ósításánakfdtétele a gyermek törvényes
képviselőjének e célra rendszeresített űrlapon 2019. óv október hó 15. napjáig tett nyilatkozata,
valamint az intézményi (‘tanulói,) j’ogvis:onv iskolalátogatási bizonyín’ánnyal történő
igazolása.”

3. A Rendelet 5. *-a kiegészül az alábbi (5a) bekezdéssel:
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“5a,) Az ellátás folyósítása során ci törvényes képviselő, ci neve/őszülő és a gyermek
lakeímadatain kívül csak a gyermek természetes személvazonosító adatai kezelhetőek

4. A Rendelet 5. (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(8) A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban
rendelkezni. A támogatás - írásban dokumentált módon - készpénzben kerül kifizetésre

a) az (1) bekezdés ci,), b) és c) pontJa szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig
a Békésen található nevelési—oktatási intézményben e/o meghirdetett időpontban.

b) az (1) bekezdés d) pontja és a “5) bekezdés szerinti esetben legkésőbb november hó 30,
napjáig a Polgármesteri Iii vatal házipénztárában,

e a (2) bekezdés szerinti esetben legkésőbb oktoher hó 15. napjáig a Polgármesteri
Hivatal házipénztárában,

ci gyermek törvényes képviselője. vagy ci: általa nwghatalmazott szenwl részére.Az ellátással
kapcsolatos hánnely határidő elmulasziása Jogveszíő.

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Békés, 2019. szeptember

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

A rendelet kihirdetésre került: 2019 hő napján

Támok Lászlóné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 1112012. (Ill. 30.) önkormányzati rendelet módositásáról szóló rendelet-ten’ezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészitője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselö-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 többletkiadások terén tovább
könnyítsen a békési családok anyagi terhein, kiterjesztve a jogosult gyermekek körét
gyakorlatilag valamennyi intézményi óvodai. bölcsődei. tanulói jogviszonnyal békési
gyermekre.
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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:

A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiterjeszti a támogatással érintett gyermekek körét
a más településen tanuló. vagy óvodai. bölcsödei nevelésben részesülő gyermekekre is. A
rendelet megalkotása nem kötelező jellegű. a jogalkotás elmaradása ilyen értelemben
semmilyen hátrányos következménnyel nemjár.

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. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet I. -áIzoz: A Rendelet az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten
növeli, bővíti a nevelési-és tanévkezdési tánzogatáshan rés:esülőyerznekek ko ét. kileijesztve
cc ellátás lehetőségét minden békési ernzekre iskolchcíL óvodától, bÖlesődétőlJiggedenül.

A jelenlegi normaszöve2:
(1) Nevelési- és tanévkezdési támogatásra jogosult minden olyan gyermek. aki és akinek a
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője Vagy családbafogadó gyámja Békés városban 2019.
augusztus hó I. napján bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, ha
a gyermek 2019. szeptember hó I. napján

a) a bölcsödei nevelésben történö részvételt helyben található bölcsődében 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
munkarendje szerint tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége. testi-
vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy

d) bármely középfokú oktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi.

A módosítást követő normaszöveg:
(1) Nevelési- és tanévkezdési tánzogatásra jogosult minden o/van erniek, aki és akinek a

szülöi JL1ükn’eleti jogot gyakorló szülője. esaládbafogadó gvánja vagy nevelőszülője Békés
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városban 2019. augusztus hó I. napján bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, féltéve, ha a gyermek 2019. szeptember hó 1. napján

a,) ci bölcsőde i nevelésben történő részvételi ténylegesen megkezdi. vagy
b) az óvodai nevelésben to ténő részvételt ténylegesen megkezdi, vagy
c,) alapfokú közoktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
/bgvatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy

d) közép/bkú oktatási intézményben fólvtat a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellenu
fógvatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi.

A rendelet-tervezet 2. ‘-áho:: Eljárási szabályokat tartalmaz a nem békési intézményben tanuló
gyermekek esetében. Ennek keretében a nem békési intézményben tanuló, Vagy óvodai,
bőlcsődei nevelésben részesülő valamennyi gyermek esetében az ellátás folyósitásának feltétele
egységesen a gyermek tön’énves képviselőjének e célra rendszeresített űrlapon 2019. év
október hó 15. napjáig tett nyilatkozata. va]amint az intézményi (tanulói) jogviszony
iskolalátogatási bizonyítvánnal történő igazolása.

A rendelet-ten’ezet 3-4. ához: Módosító és kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz egyrészt a
helyenként indokolatlanul túlburjánzó adatkezelésse] kapcsolatban, másrészt pedig az ellátás
kifizetésének szabályait pontosítja a bevezetett változások tükrében.

Az adatkezeléssel kapcsolatban bevezetésre kerülő új rendelkezés - (5a) bekezdés - szerint az
ellátás folyósítása során a törvényes képviselö. a nevelőszülö és a gyermek lakcímadatain kívül
csak a gyermek természetes személyazonosító adatai kezelhetőek.

A jelenlei normaszöve:
(8) A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni.
A támogatás - írásban dokumentált módon - készpénzben kerül kifizetésre

a) az (1) bekezdés a). b) és c) pontja szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig
a nevelési-oktatási intézményben elöre meghirdetett időpontban,

b) az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben legkésőbb november hó 30. napjáig a
Polgármesteri Hivatal házipénztárában,

c) a (2) bekezdés szerinti esetben legkésőbb október hó 5. napjáig a Polgármesteri Hivatal
házi pénztárában,

a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy családbafogadó gyám részére. Az ellátással
kapcsolatos bármely határidő elmulasztása jogvesztő.

A módosítást követő normaszöve2:
(8,) A nevelési- és tanéikezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban

rendelkezni. A támogatás - írásban dokumentált módon - készpénzben kerül kifizetésre
a,) ci: (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti esetben legkésőbb szeptember ‚ló 30. napjáig

a Békésen található nevelési—oktatási intézményben eláe meghirdetett időpontban,
b) az (1) bekezdés d,) pontja és a (4a,) bekezdés szerinti esetben legkésőbb november hó 30.

napjáig a Polgármesteri Hivatal házipénztárában,
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c) ci (2) bekezdés s:erinti esetben legkésőbb október ‚ló 15. izapjáig a Polgármesteri
Hivatal házipénztárában.

o nei,;,ek törvényes képviselője, vagrn az ti/la!a meghcitahnctzoti személy részére. Az el/ótássa!
kapcsolatos bármely határidő elmzdas:tása jogveszlő.

A rendelet-tervezet 5. t’-ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettöl a rendelet-tervezet elfogadását.

Békés, 2019. szeptember 19

Jogi ellenjegyzo

Pénzügyi ellenjegyző

olgármester
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