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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata mindig arra törekedett, hogy Olyan helyi szociális ellátórendszert
alakítson ki ás 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 többietkiadások
terén igyekezett könnyíteni a családok anyagi terhein.

A 20 1 9. évi költségvetés szociális előirányzata lehetővé tette, hogy bővítsük a jogosult
gyermekek körét, kiterjesztve az ellátást immár a középiskolás gyermekekre és a nem Békésen
tanuló békési lakhelyű gyermekekre is, tovább csökkentve ezzel a békési gyermekes családok
terheit.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 1 8. (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. 1 3 1 . (1)
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásoknál az igazolás és a
nyilatkozat tartalmát, benyújtásának részletes szabályait, az elbírálás részletes szempontjait, a
jövedelemszámításnál irányadó időszakot a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza.

A jelenlegi módosítás a 2020/2021 . tanévre vonatkozóan a tavalyi évhez hasonlóan és azonos
feltételekkel állapítja meg a támogatás összegét. Jelen esetben csak az igénylés és a kifizetés
dátumai módosulnak, a tanévkezdésnek megfelelően.

Új támogatási formát javasolunk bevezetni, a 4 az 1 -ben bérletet, amelyet a 3 és 1 O év közötti
gyermekek szülei igényelhetik. Az igényléshez békési lakcím és jövedelemigazolás szükséges.
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A bérletet az a család igényelheti, ahol a családban egy főre esőjövedelem átlagban nem haladja
meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (jelenleg 28.500, -Ft.) 600%-át. A bérlettel a
Békési Gyógyászati Központ uszodájának, a Dánfoki Üdülő, a Püski Sándor Könyvtár és a
Jantyik Mátyás Múzeum szolgáltatásait lehet majd igénybe venni. A bérlet tartalmaz egy 10
alkalmas bérletet a Békési Gyógyfürdőbe, egy 20 alkalmas bérletet a Dánfoki Üdülőbe, egy 1
éves könyvtárjegyet, internet és számítógép használattal, valamint egy 1 O alkalmas bérletet a
Jantyik Mátyás Múzeum állandó és időszaki kiállításaira, rendezvényeire. A bérleteket az
Onkormányzat ingyenesen biztosítja a békési családok részére.

Ez a támogatási forma, egyelőre csak a 2020-as évre vonatkozik. Természetesen a további
években is szeretnénk fenntartani a költségvetési források függvényében.

Az újonnan bevezetett támogatás fedezete a 2020. évi költségvetésben a szociális pénzeszközök
forrásánál, mintegy 25 millió forint összegben biztosítható.

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

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 1 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

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 többletkiadások terén köiinyítsen 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:

A rendelet megalkotásával az önkormányzat alapvetően olyan többletjuttatásokat biztosít a
bölcsődében gondozoti, az alapfokú nevelési-oktatási intézményben, vagy pedig a
középiskolában tanuló gyermekeket nevelő családok számára, amelynek mértéke a képviselő-
testület mérlegelésétől és az önkormányzat költségvetési lehetőségeitől függ. A rendelet
megalkotása tehát nem kötelező jellegű, a jogalkotás 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.
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Részletes indokolás

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 1 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet 1. -ához. A Rendeletben szereplő évszámok módosulnak a következő
tanév szerint. A hatályos szabályozás szerinti összegek nem változnak.

A rendelet-tervezet 2. -ához. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A rendelet 9/A -ához: A tervek szerint bevezetésre kerülő 4 az 1 -ben bérlet a 3 és 1 O év közötti
gyermekek és szülei részére szociális alapon, a rendeletben meghatározott jövedelemmel
rendelkezők részére ingyenes lehetőséget teremet a Békési Gyógyászati Központ uszodájának,
a Dánfoki Üdülő, a Püski Sándor Könyvtár és a Jantyik Mátyás Múzeum szolgáltatásainak
igénybe vételére. A bérlet tartalmaz egy 1 O alkalmas bérletet a Békési Gyógyfürdőbe, egy 20
alkalmas bérletet a Dánfoki Üdülőbe, egy 1 éves könyvtárjegyet, internet és számítógép
használattal, valamint egy 1 O alkalmas bérletet a Jantyik Mátyás Múzeum állandó és időszaki
kiállításaira, rendezvényeire. A bérleteket az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a békési
gyermekek, valamint egy felnőtt kísérő részére.

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

Békés, 2020. július 23.

‚‘% -O__
Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
. . .1 ( )

önkormányzati rendelete
A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

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

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1 997. évi XXXI. törvény 1 8. (2) bekezdésében és a 1 3 1 . (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, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 1/2015. (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 1 1/201 2. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 5. -ának (1), (2), (4) és (5) bekezdései
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Nevelési- és tanévkezdési támogatás

(1) Nevelési- és tanévkezdési támogatásrajogosult minden olyan gyermek, aki és akinek a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családbafogadó gyámja Békés városban 2020.
augusztus hó 1. napján bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, ha
a gyermek 2020. szeptember hó 1. napján

a) a bölcsődei nevelésben történő részvételt ténylegesen megkezdi, vagy
b) az óvodai nevelésben történő részvételt ténylegesen megkezdi, vagy
c) 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) középfokú oktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi
fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi.

(2) Nevelési- és tanévkezdési támogatásra jogosult az gyermek is aki, és akinek szülóje vagy
családbafogadó gyámja az (1) bekezdés szerinti lakó-, vagy tartózkodási helyre vonatkozó
általánosfeltételeknek egyébként megfelel, és akit a bölcsődébe a 2020/2021-es nevelési évtől
kezdődően írattak be, feltéve, hogy a bölcsődei nevelésben történő tényleges részvételt 2020. év
szeptember hó 30. napjáig megkezdi.

(...)
(4) Az (1) bekezdés szerinti gyermek esetében a gyermek nevét és lakcíméi valamint a szülői

felügyeletet gyakorló szülő vagy családbafogadó gyám nevét és lakcímét az arra rendszeresített
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nyomtatványon a bölcsőde, vagy a nevelési-oktatási intézmény vezetófe 2020. szeptember hó
15. napjáig megküldi a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére.

(5) A nem békési intézményben tanuló, vagy óvodai, bölcsó’dei nevelésben részesülő (1)
bekezdés szerinti gyermekek esetében az ellátás folyósításánakfeltétele a gyermek törvényes
képviselőjének e célra rendszeresített űrlapon 2020. év szeptember hó 15. napjáig tett
nyilatkozata, valamint az intézményi (tanulói) jogviszony iskolalátogatási bizonyítvánnyal
történő igazolása.

(8) A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rei-zdelkezni.
A támogatás - írásban dokumentált módon - készpénzben kerül kijizetésre

a) az (1) bekezdésponUa szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig a Békésen
található nevelési-oktatási intézményben előre meghirdetett idóontban,

b) a (2) bekezdés szerinti esetben legkésőbb október hó 15. napjáig a Polgármesteri
Hivatal háziénztárában,

c) az (5) bekezdés szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig a Polgármesteri
Hivatal háziénztárában,

a gyermek törvényes képviselóje, vagy az általa meghatalmazott személy részére. Az ellátással
kapcsolatos bármely határidő elmulasztása jogvesztő”

2. A Rendelet kiegészül az alábbi 9/A s-al:

„4 az 1-ben bérlet

9/A. ; (1) Békés Város Önkormányzata kérelem alapján, a kérelem benyújtásakor 3. életévét
már betöltött, de 11. életévét még be nem töltött — legalább egy — kiskorú gyermeket nevelő
családok részére, szociális támogatásként 4 az 1-ben bérletet biztosít, amely a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő uszodája, a Dánfoki Üdülő, a Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár valamint a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum szolgáltatásainak igénybevételére
jogosít.

(2) A bérlet

. a Békési Gyógyászati Központ uszodájának bel és kültéri medencéinek valamint a
működő szolgáltatások 1 O alkalommal történő használatára

S a Dánfoki Üdülő szabadstrandjának, valamint az üdülő szezonálisan igénybe vehető
szolgáltatásainak 20 alkalommal történő használatára

. a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban, a könyvkölcsönzési szolgáltatás
igénybevételére, valamint 10 alkalommal alkalmanként 1 óra internet és számítógép
használatra

S 5 a Békés Városi Janiyik Mátyás Múzeum állandó és időszakos kiállításainak valamint
egyéb rendezvényeinek az érvényességi időn belüi 1 O alkalommal történő látogatására

jogosít.

(3) A bérletet a támogatásrajogosultak a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán a
rendszeresített nyomtatványon igényelhető 2020. augusztus 15 és 2020. november 30. napja
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között. A támogatás akkor nyújtható, ha a család egyfőrejutó átlagosjövedelme ner-n haladja
meg az öregségi nyugd mindenkori legkisebb összegének 600%-át.

(4) A támogatás igénylésekor az életkort és a lakóhelyet, mint ajogosultságfeltételeit, személyi
igazolvány és lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.

(5) A támogatás egy évben legfeebb 1 alkalommal vehető igénybe.

(6) A bérlet a jogosultságot megállapító jogerős határozat mellékleteként kerül átadásra a
jogosultaknak. A bérlet a céUának megvalósulása érdekében a kiállításától számított 12
hónapon belül használható Jel.

(7) A támogatás nem átruházható, azt ajogosultak — a gyermek vagy gyermekek valamint egyik
szülője — csak személyesen érvényesíthetik”

3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2020. augusztus

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020 hó napján

Tárnok Lászlóné
jegyző
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