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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 1/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyi Gyermekvédelmi Rendelet), illetve a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/201 5. (II. 26.) rendelet (a továbbiakban:
Helyi Szociális Rendelet) módosítására tesz javaslatot, az alábbiak szerint.
A Képviselő-testület a legutóbbi ülésén sportszervezeti tagdíjtámogatás szabályozásáról
döntött, amely iránt a kérelmet a 2022-es évtől minden év január hónapjában lehet benyújtani.
A 2021 -es évben, átmeneti szabályozásként a július hónap 1 napjától 3 1 napjáig tartó
időszakot jelöltük meg a kérelem benyújtásának időszakaként. Több jelzés érkezett, hogy a
sportszervezetek nyári szabadsága miatt a kérelem sportszervezeti részét nem sikerült kitöltetni,
ezért javaslatot teszünk arra, hogy 202 1 -ben j elen rendelet kihirdetését követően 2021.
augusztus hó 3 1 napjáig nyíljon lehetőség a kérelem előterjesztésére, azzal, hogy ebben az
.
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esetben öt hónap, a 2021 augusztus hónaptól december hónapig tartó időszak sports2ervezeti
tagdíja támogatható az önkormányzat részéről.
.

A gyakorlati tapasztalatok alapján szükségesnek láttuk továbbá annak konkretizálását, hogy a
rendelet szabályozása által egy gyermeknek csak egy sportszervezetnél támogatható a tagdíja.
Szintén az elmúlt ülésen került szabályozásra a babaköszöntő csomagra való jogosultság. A
babaköszöntő csomag nagy népszerűségnek örvend, egy hónap alatt 42 kérelem érkezett. A
babavárás, a gyermek születése egy család életének a legboldogabb pillanatai közé tartozik. A
támogatás nagy sikerére tekintettel, annak örömére és üdvözlésére, hogy városunk lakossága
gyarapszik, a Humán és Szociális Bizottság elnöke szeretné személyesen átadni a babaköszöntő
csomagokat a családoknak.
A Képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntött az önkormányzati lakásfenntartási támogatás
jövedelemhatárának, illetve a támogatás minimum és maximum összegének emeléséről is. A
Helyi Szociális Rendelet szabályozása alapján az önkormányzati lakásfenntartási támogatás egy
hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át meghaladja. A TM
kiszámítása a következő módon történik:
TM=0,3-

J-0NYM

xO,15

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.
A képletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1 993 évi III. törvény 2015.
február hó 28. napjáig hatályos szabályozásából emeltük át a Helyi Szociális Rendeletbe. A
gyakorlati alkalmazás során észleltük, hogy a TM számításában szereplő 0,3-es elemet 0,345re kell emelni ahhoz, hogy a TM értéke az egy főre számított fogyasztási egység maximuma,
79.800 Forint esetén ne essen negatív tartományba, azaz a kérelmező ezzel a maximummal még
jogosult legyen az ellátásra (a 0,3-es érték mellett az előzőleg szabályozott jövedelemhatárig,
71 .250 Forint egy főre számított fogyasztási egységig állapítható meg ajogosultság).
.

Előzőek alapján a képlet az alábbiak szerint alakul:
J—0,5NYM

TM=0,345—

xO,15

Javaslatot teszünk a Helyi Szociális Rendeltben a képlet fentiek szerinti módosítására.
A részletesen kifejtett indokok alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől a Helyi
Gyermekvédelmi Rendelet és a Helyi Szociális Rendelet módosítását.
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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 babaköszöntő csomagot átadó személyről rendelkezik.
A rendelet-tervezet 2. -ához: kimondja, hogy egy gyermek vonatkozásában csak egy
sportszervezeti tagsághoz nyújthat támogatást az önkormányzat.
A rendelet-tervezet 3. -ához: a sportszervezeti tagdíjtámogatás előterjesztésének ideje került
módosításra, a 2021 -es év vonatkozásában.
A rendelet-tervezet 4. -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 tájékoztatni kell.
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten
hozzájárul a gyermek sporttevékenysége vonatkozásában a békési családok kiadásaihoz.
2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti következményei nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtása a sportszervezeti tagdíjtámogatás vonatkozásában az
adminisztratív terheket átmenetileg megnöveli.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotása nem kötelező jellegű, a jogalkotás elmaradása 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
Onkormányzatnál rendelkezésre állnak.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoslodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet 1. -ához: a támogatás mértékét számoló képlet módosításáról
rendelkezik.
A rendelet-tervezet 2. -ához: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.)
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 rendelet módosításnak társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nem kimutatható.
2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotása nem kötelezőjellegű, de a képlet módosításának hiányában ajogalkotói
akarat nem teljesíthető, nem érvényesül.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Onkormányzatnál rendelkezésre állnak.

Békés, 202 1 augusztus 12.

-‘

.

Kálmán Tibor

polgármester

*

Jogi ellenjegyző

({t

Penzugyi enenjgyo
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
.1
(
) 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 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.
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
(3) bekezdésében és a 94.
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.

A Rendelet 6.

(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6.
(5) A babaköszöntó’ csomagra való jogosultság határozattal kerül megállapításra, a
csomag a Humán és Szociális Bizottság elnöke vagy az általafelkért személy aki a Képviseló’
testület vagy bizottságainak tagja által kerül kiszállításra ajogosult részére.”
‘,

-

-

2.

A Rendelet 7.

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7. %s (2) Egy gyermek vonatkozásában csak egy sportszervezetnél fennálló jogviszony
támogatható. A támogatás legfeljebb abban az évben vehető igénybe, amelyben a gyermek a
18. életévét betölti.

„

3.

A Rendelet 7.

(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7.
(8) A kérelmet 2021-ben augusztus hó 1. napjától augusztus hó 31. napjáig lehet
benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A feltételek fennállása esetén a
támogatás összege a gyermek sportszervezetnél adott évre Jizetendő öt havi tagd(ja, de
maximum havi 3. 000 Forint.”
„

4.

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

Békés, 2021. augusztus 12.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021

hó

Tárnok Lászlóné
jegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
_/2021.

(___.___)

önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(TER VEZET)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201 1 évi CLXXXIX. törvény 42. 1 pontjában, valamint a szociális igazgatásról és
(1) bekezdésében, a 25.
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.
(3)
bekezdésének b) pontjában, a 26. *-ában, a 32. (3) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, a
92. ( 1 ) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében ésa 1 32. (4) bekezdés d) pontjában,
valamint Békés Város Onkormányzata és Tarhos Község Onkormányzata között 201 3. május
hó 3 1 napján létrejött Társulási Megállapodás 8. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos
Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el.
.

.

.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/201 5. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 16.
(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
„

J— 0,5 NYM
NYM

TM=0,345—

xO,15

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.”
2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Békés, 2021. augusztus 12.

Kálmán Tibor
polgármester
A rendelet kihirdetésre került: 2021

Tárnok Lászlóné
jegyző
hó

Tárnok Lászlóné
jegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
_/2021.

L__.___)

önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(TER VEZET)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 1. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és
(1) bekezdésében, a 25.
(3)
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.
bekezdésének b) pontjában, a 26. *-ában, a 32. (3) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, a
92. ( 1 ) bekezdésének b) pontj ában és (2) bekezdésében és a 1 32. (4) bekezdés d) poiitj ában,
valamint Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata között 2013 május
hó 3 1 napján létrejött Társulási Megállapodás 8. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos
Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el.
.

.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/201 5. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1 6.
(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A (3) bekezdés /‘) pontja szerinti TM kiszárnítása a következő módon történik:
‘,

TM=O,345—

xO,15

NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.”
2.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon

hatályát veszti.
Békés, 202 1 augusztus I 2.
.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Kálmán Tibor
polgármester
A rendelet kihirdetésre került: 2021

hó

Tárnok Lászlóné
jegyző
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