
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata mindig arra törekedett, hogy Olyan helyi gyermekvédelmi és
szociális ellátórendszert alakítson ki és működtessen, amely alkalmas arra, hogy megfelelő
segítséget nyújtson a különböző élethelyzetekben problémákkal küzdő békési embereknek,
családoknak. Ezen értékrend mentén haladva, a rendeletek napi szintű alkalmazása során
szerzett tapasztalatok alapján teszünk javaslatot új gyermekvédelmi ellátások létrehozására,

bővítve ezzel az ellátáshoz jutók körét.

Békés Város Önkormányzata első ízben 2015-ben valósította meg azon szándékát, mellyel a
nevelési-oktatási év kezdete vonatkozásában könnyíteni igyekezett a családok anyagi terhein,

a nevelési- és tanévkezdési támogatás szabályozásával. A támogatásnak nagyon pozitív

visszhangja volt, ezért minden évben próbáljuk a szociális pénzeszközöket úgy tervezni, hogy
nevelési- és tanévkezdési támogatás nyújtására legyen lehetőségüiik. Ennek keretében a Békés

városban lakó bölcsődés, óvodás, általános iskolás és középiskolás nevelési- vagy tanulói

jogviszonyban álló gyermekek évkezdését tudjuk könnyebbé tenni.

A szociális pénzeszközök teljesülésének vizsgálatát követően 2021-ben is javasoljuk a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló I 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletben (a
továbbiakban: Helyi Rendelet) a nevelési- és tanévkezdési támogatás szabályozását.

. A hölcsődés gyermekek 5 .000 Forint/fő támogatásban részesülnek, amennyiben 2021.
október hó 3 1 -ig a nevelésben való tényleges részvételt megkezdik. A Bölcsődei

nevelés-gondozás szakmai programjában foglaltak szerint a bölcsődébe való
beszoktatás fokozatosan történik. A gyermek és kisgyermeknevelő között fokozatosan
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beilleszkedést a közösségbe. A módszer lehetőséget ad arra, hogy a lehető

legkíméletesebben tiivMnin n 1vuJ n wermek biztonsáhan érezze maát az Új
környezetben. Egy esoportgyermeklétszáma 12 fő, a csoportban két kisgyermeknevelő

dolgozik. A „saját nevelő” rendszerben a személyi állandóság adott, egy
kisgyerineknevelőhöz hat gyermek tartozik. A beszoktatás nem tud egyszerre zaj lani
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minden gyermek tekintetében, fokozatosan történik, és többnyire igénybe veszi az
augusztus, szeptember és október hónapot. Előzőek miatt, speciális szabályként a
bölcsődébe a 2021/2022-es nevelési évtől beíratott gyermek tekintetében akkor
folyósítható a támogatás, ha 2021 . október hó 3 1 . napj áig megkezdi a bölcsődei
nevelésben való tényleges részvételt. Ebben az esetben a támogatás kifizetése 2021.
november hó 30. napjáig történik majd.

. Az óvodás gyermekek 5 .000 Forint/fő támogatásban részesülnek, amennyiben 2021.
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 2021. szeptember hó 1.
napját követően kezdi meg a nevelésben való tényleges részvételt.

. A nappali oktatás munkarendje szerint általános iskolai tanulmányokat folytató
gyermekek 1 0.000 Forint/fő támogatásban részesülnek. A támogatotti körbe tartozik az
a gyermek is, aki betegsége, testi- vagy szellemi fogyatékossága miatt áll magántanulói
státuszban.

S A nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatási intézményben tanulmányokat
folytató gyermekek 12.000 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 cl.

A támogatásban részesülők körét a gyermekvédelmi és gyámügyi jogszabályok általános
illetékességére alapoztuk, tehát nem csak a gyermeknek, hanem a törvényes képviselő(k)nek is
Békés városban kell bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezniük. Mivel más
települések is nyújtanak ilyen célból támogatást, a Helyi Rendeletben szabályozásra került,
hogy ha a gyermek lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, és azok egyike nem Békés
városban található, a szülő vagy törvényes képviselő nyilatkozata szükséges, miszerint a
gyermek a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat által nem részesül a
nevelési- és tanévkezdési támogatással azonos jellegű támogatásban.

A Helyi Rendelet 9/A. (3) és (5) bekezdései a Nebuló bérlet vonatkozásában egyaránt az
igénybevétel alkalmainak számáról rendelkeznek, e párhuzamosságot jelen módosítással
megszüntetjük.

A Helyi Rendeletben új ellátásként babaköszöntő csomag, illetve sportszervezeti tagdíj
támogatás szabályozására teszünkjavaslatót. Az ellátásokban közös illetékességi szabály, hogy
a törvényes képviselők - tagd(jtámogatás esetén a gyermekre is kiterjedően - lakóhelye legalább

.‚‘. egy éve Békés városban legyen.

Javaslatunk alapján a babaköszöntő csomagot 36. hetes életkort betöltött méhmagzati kortól a
gyermek 4. hónapos életkorának betöltéséig lehetne igénybe venni. A csomag tartalma 1 db
Békés város círnerével ellátott 62-es méretű body, 1 db újszülött ágynemű, 1 db kifogó, 4 db
textilpeleiika és 2 db előke. Az ellátás nincs jövedelemhatárhoz kötve, a megállapításához
szükséges kérelmek a Békési Védőnői Szolgálatnál is elérhetőek lesznek.

Váiuiuitkbai évente körülbelül 120-140 gyermek zülctik, a t’mogatásra fordított összcg
1 0.000 Forint/csomag.

Javaslatunk szerint Békés Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1 . (4)
bekezdése szerinti, legalább egy éve tag amatőr sportoló gyermek sportszervezetnél fizetendő
egy éves tagdíjának 50 %-át (de maximum havi 3.000 Forintot) átvállalná, és azt a
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sportszervezet részére utalná, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő
esetén a 400 %-át. A tagdíj összegeként a sportegyesület által alapszabályban rögzített összeg
képezi a számítás alapját. A támogatás iránti kérelem minden évben egy időszakban, január hó
1 . napjától január hó 3 1 . napjáig terjeszthető elő.

A békési lakos gyermekek közül előzetes becslések alapján körülbelül 500 fő sportol,
sportegyesületi tagság mellett. A támogatás fedezetéül a költségvetésben a szociális
pénzeszközök szolgálnak.

Az Új ellátások a csatolt nyomtatványok segítségével vehetők igénybe.
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KÉRELEM
BABAKÖSZÖNTŐ CSOMAG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Név:

Születési név:

Születési hely, idő

Anyja neve:

Sz.i.g. szám:

Lakcím:

Tartózkodási hely:

szám alatti lakos szülő, törvényes képviselő (kérem x-eljelölni a megfeleló’ választ)

D 36. hetes életkort betöltött méhmagzat vonatkozásában

D 4 hónapos életkort be nem töltött gyermekem

O név:
O születési hely:
O születési idő:
O anyjaneve:

: vonatkozásában, születési anyakönyvi kivonat másolatban való csatolásával

babaköszöntő csomagra való jogosultság megállapítását kérem.

Kéreirnemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok D igen D nem

Békés, 20 év hó nap

szülő, törvényes képviselő

‚ 36. hetet betöltöíii magzati életkor esetén a védó’nő tölti ki

Egészségügyi intézmény hosszúbélyegzője:

Védőnő neve:

Betöltött magzati életkor: hét

P.h.

védőnő aláírása
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KÉRELEM

SPORTSZERVEZETI TAGDÍJTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Sz.i.g. szám:

Lakcím:

Tartózkodási hely:

szám alatti lakos szülő, törvényes képviselő kérem gyermekem

Név:

Születési név:

Születési hely. idő:

Anyjaneve:

Lakcím:

Tartózkodási hely:

szám alatti lakos sportszervezeti éves tagdíjának 50%-os támogatását.

a sportszervezet elnöke tölti ki

Sportszervezet megnevezése:

Sportszervezet címe:

Sportszervezet számlaszáma:

Sportág megnevezése

Sportoló státusza: D amatőr D hivatásos (kérem x-eljelölni)

Fizetendő tagdíj összege: Ft/év Ft/hó

P.h.

sportszervezet elnökének aláírása
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A kérelmezővel A kérelmezővel közös

. .. ‚ . A kérelmező közös háztartásban élő egyéb
A jovedelmek tipusai .. ‚ ‚ ‚ „ . ..

Osszesen
jovedelme haztartasban eb rokon jovedelme

házastárs
(élettárs)

jövedelme

I . Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb

jogviszonyból származójövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,

illetve szellemi és más önálló tevékenységből

származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű

személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás,

rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás,

szolgálati járandóság, táneművészeti életjáradék,

átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a

nyugdíj szerű rendszeres szociális ellátások

emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó

ellátás

4. A gyermek ellátásához és gondozásához

kapcsolódó támogatások [különösen:

gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást

segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás

(GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj,

árvaellátás]

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami

foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres

pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-,

ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis

összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő

tényezők (Fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!) Ft/hó

Kérelmemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok El igen D nem

Békés, 20 év hó nap

14. éltévét betöltött gyermek szülő, törvényes képviselő
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

rendelet-tervezethez
a

A rendelet-tervezet 1. -ához: A Rendeletben szereplő igénylési időpontok dátumai a 2021 -es
évhez igazodva módosításra kerülnek.

A rendelet-tervezet 2-3. -aihoz: az újként bevezetett ellátásokjogi szabályozását tartalmazza

A rendelet-tervezet 4-5. -aihoz: a Nebuló bérlet igénybevételének alkalmait pontosítja,
megszüntetve az eddig fennálló párhuzamosságot.

A rendelet-tervezet 6. -ához: a nevelési- és tanévkezdési támogatás utólagos kifizetése, mint
a 2020/202 1 -es tanév speciális rendelkezései hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

A rendelet-tervezet 7. -ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 11/2012. (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 táj ékoztatni kell.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten arra
törekszik, hogy gyermekvállalás kapcsán, a nevelési-oktatási év kezdetén és a gyermek
sporttevékenysége vonatkozásában jelentkező többletkiadások terén kömiyítsen 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 végrehajtása az adminisztratív terheket az Új ellátások kapcsán
megnöveli.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei:
A szabályozás megalkotásával az önkormányzat alapvetően olyan többietjuttatásokat biztosít a

gyermeket váró, illetve gyermeket nevelő családok számára, amelynek mértéke a képviselő-

testület mérlegelésétől és az önkormányzat költségvetési lehetőségeitől függ. A rendelet
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megalkotása tehát nem kötelező jellegű, a jogalkotás elmaradása ilyen értelemben semmilyen
hátrányos következménnyel nem jár.

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

Békés 2021.június 15.

Kálmán Tibor
polgármester

LOL
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

. . ‘I ( ) 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 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 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. -a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„Nevelési és tanévkezdési támogatás

5. 5 (1) Nevelési- és tanévkezdési támogatásrajogosult minden olyan gyermek, aki és akinek a
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családbafogadó gyámja Békés városban 2021.
június hó 1. napján bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, ha a
gyermek 2021. 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 támogatásrajogosult az a 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 2021/2022-es nevelési évtől
kezdődően írattak be, feltéve, hogy a bölcsődei nevelésben történő tényleges részvételt 2021. év
október hó 30. napjáig megkezdi.
(3) A nevelési- és tanévkezdési támogatás összege

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti gyermek esetében 5. 000forint,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti gyermek esetében 10. 000forint,
c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti gyermek esetében 12. 000forint.

(4) Az (1) bekezdés szerinti gyermek esetében a gyermek nevét és lakcímét, valamint a szülői
felügy1tt gyakorló szülő vagy családbcifogadó gyám nevét és lakcímét az arra rendszeresített
nyomtatványon a bölcsőde, vagy a nevelési-oktatási intézmény vezetóe 2021. szeptember hó
15 napjáig megküldi a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére.

(5) A nem békési intézményben tanuló, vagy óvodai, bölcsődei nevelésben részesülő (1)

bekezdés szerinti gyermekek esetében az ellátás folyósításánakfeltétele a gyermek törvényes

képviseló/ének az e célra rendszeresíiettformanyomtatványon 2021. év október hó 15. napjáig
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tett nyilatkozata, valamint az intézményi (tanulói) jogviszony iskolalátogatási bizonyítvánnyal
történó’ igazolása.
(5a) Az ellátásfolyósítása során a törvényes képviselő’, a családbafogadó gyám és a gyermek
lakcímadatain kívül csak a gyermek természetes személyazonosító adatai kezelhetőek.
(6) Ha a gyermek törvényes képviseletét családbafogadó gyám látja el, a nyomtafványhoz
mellékelni kell a gyámhivatal gyámrendelés tárgyában hozottjogerős határozatát. határozat
hiányában a támogatás nemjizethető ki.
(7) Ha a gyermek lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, és azok egyike nem Békés
városban található, a szülő vagy törvényes képviselő nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan,
hogy a gyermek életvitelszerűen Békés városban lakik, és a lakó- vagy tartózkodási he[y szerint
illetékes önkormányzattól nem részesül a nevelési- és tanévkezdési támogatással azonosjellegű
támogatásban.
(8) A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni.
A támogatás - írásban dokumentált módon - készpénzben kerül k$zetésre

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

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

c) a (2) bekezdés szerinti esetben legkésőbb november hó 30. napjáig a Polgármesteri
Hivatal házipénztárában

a gyermek törvényes képviselője, vagy az általa legalább teljes bizonyító erővel rendelkező
magánokiratba foglaltan meghatalmazott személy részére. Az ellátással kapcsolatos bármely
határidő elmulaszlásajogvesztő”

2. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Babaköszöntő csomag

6.
6. (1) Babaköszöntő csomagra valójogosultság állapítható meg

a) ha a méhmagzat a 36. hetes életkorát betöltötte vagy
b) megszületett gyermek esetén a gyermek 4. hónapos életkorának betöltéséig,

amennyiben az a) pont esetén az édesanya, a b) pont esetén legalább az egyik törvényes
képviselő a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja Békés városban lakóhellyel
rendelkezik.
(2) A kérelmet az e célra rendszeresítettformanyomtatványon kell benyújtani. Az (1) bekezdés
szerinti határidő elmulasztása jogvesztő
(3) Méhmagzat esetén a 36. hetes betöltött életkort a védőnő igazolja a kérelem nyomtatványon.
(4) Megszületett gyermek esetén a kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi
kivonatának másolatát.
(4) A babaköszöntő csomag tartalma 1 db Békés város címerével ellátott 62-es méretű body, 1
db újszülött ágynemű, 1 db kfogó, 4 db textilpelenka és 2 db előke.
(5) A babaköszöntő csomagra való jogosultság határozattal kerül megállapításra, a csomag
kézbesítő által kerül kiszállításra ajogosult részére.”

3. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Sporiszervezeti tagdíj idmogulás

7 (1) Bekes Varos Onkormanyzata az egezsegeseletmodra neveles osztonzese erdekeben
alvullulici (I ‚purirot zutu wu’t. vi i. iurvtriy i . y (tJ tí 1(111 LÁÍfiL4IU! 3JJU! tUtU

gyermek sportszervezetnél adott évre Jzetendő hat havi tagd(ját, de maximum havi 3. 000

Forintot az alábbifeltételek együttesfennállása esetén:
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a) a gyermek és a törvényes képviselők a kérelem benyújtását megelőzően legcilább 12
hónapja Békés városban lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszeruíen ott laknak

b) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugd(j
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő ísetén a
400%-át,

c) a gyermek a sportszervezetnek a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve a
tagja, és ezt a sportszervezet elnöke a kérelem nyomtatványon igazolja.

(2) A támogatás legfeljebb abban az évben vehető igénybe, amelyben a gyermek a 18. életévét
betölti.
(3) A tagd(j éves/havi összegeként a sportegyesület által alapszabályban rögzített összeg
fogadható cl.
(4) A kérelmet a tárgyévre vonatkozóan január hó 1. napjától január hó 31. napjáig lehet
benyújtani az e célra rendszeresítettformanyomtatványon.
(5) A kérelem benyújtásakor a kérelmező köteles saját, illetve családjajövedelmi viszonyairól
nyilatkozni és azokat igazolni az Szt. 10. (2)-(5) bekezdésének rendelkezései alapján.
(6) Amennyiben a kérelmező az (5) bekezdésben meghatározott adatokat nem szolgáltatja, a
kért igazolásokat nem csatolja és a hiánypótlási kötelezettségének sem tesz eleget, úgy a
rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni, vagy a kérelmet cl kell utasítani.
(7) A sportszervezeti tagd(j támogatásra valójogosultság határozattal kerül megállapításra. A
támogatásként megállapított tagd(j a sportszervezet számlájára kerül átutaksra, a
sportszervezet a támogatott gyermekek névsoráról írásban értesül.

4. A Rendelet 9/A. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9/A. (3) A bérletet a támogatásra jogosultak a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályán az e célra rendszeresített formanyomtatványon igényelhetik A támogatás akkor
nyzjtható, ha a család egy főre számított jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugd(j
mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.’

5. A Rendelet 9/A. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A támogatás egy évben legfeljebb két alkalommal vehető igénybe.”

6. Hatályát veszti a Rendelet 5/A. -a.

7. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2021.június 25.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021 hó napján

Tárnok Lászlóné

jegyző
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