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Előkészítette:

dr. Szabó-Bimbó Mária igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Miniszterelnökség

területi közigazgatásért felelős államtitkára által kiadott 202 1 évi ellenőrzési munkaterv
alapján elvégezte az illetékességi területén működő települési önkormányzatok által
megalkotott szociális és gyermekvédelmi rendeletek törvényességi vizsgálatát. A vizsgálat
Békés Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 I /201 2. (III. 3().)
rendelete (a továbbiakban: Gyvr.) kapcsán kisebb súlyú törvénysértéseket, hiányosságokat tárt
fel, és a rendelet módosítására tett javaslatot, amely határidejeként 2021 október hó 3 1 napja
került megj elölésre.
.

.

.

A Kormányhivatal észrevételei alapján a Gyvr.
.
nem tartalmaz szabályozást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1 997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. (2) bekezdés b), c), d) és e)
pontj ai vonatkozásában
az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
O
elbírálásának szempontjait,
az intézményvezető hatáskörében
O
külön eljárás nélkül
biztosítható
ellátásokat,
az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
O
O
a térítési díjak csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.
S
A Gyvr. nem rendelkezik olyan szabályokról, amelyek keretei között a nevelésioktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján kedvezményt állapít meg a
gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésére.
‘

-

Előzőek miatt a Gyvr. módosítására teszünk javaslatot.
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Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elbírálásnak szabályait, a külön eljárás nélkül
biztosítható ellátásokat, illetve a térítési díjak csökkentésének, elengedésének eseteit, módjait a
tervezetben foglaltak szerint, a gyakorlatban alkalmazottak szerint szabályoztuk. Az
önkormányzat által biztosítandó, Gyvr. által szabályozott ellátás megszűnésének eseteit és
módjait a Gyvt., mint magasabb szintű jogszabály teljeskörűen tartalmazza.
A Gyvt. 148. (5) bekezdése alapján a személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény
esetén a fenntartó rendeletében, más fenntartó esetén a fenntartó képviseletérejogosult testület,
személy írásbeli döntésében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett
jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik. Előző jogszabályhely alapján a Gyvr. szabályai közé
beépítettük a személyi térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit, amely személyi
hatálya csak a Békés Város Onkormányzata tagságával létrejött Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde
intézményi ellátottjaira terjed ki.
A rendeletmódosítás okán
.
a Rendelet bevezető részében (preambulumában) a szabályozás egészére kiterjedően
feltüntetésre kerültek a hatályos felhatalmazó rendelkezések és a feladatkörök
.
(8)
rendelkeztünk a sportszervezeti tagdíjtámogatás vonatkozásában a 7.
már eltelt
bekezdésének a hatályon kívül helyezéséről, amely meghatározott
időszakban, 2021 augusztus hó 1 napjától 2021 augusztus hó 31 napjáig pótlólagos
lehetőséget biztosított a kérelem előterj esztésére.
-

.

.

.

-

.

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 Rendelet bevezető részében a szabályozás egészére
kiterjedően feltüntetésre kerültek a felhatalmazó rendelkezések és a feladatkörök.

A rendelet-tervezet 2-4. -aihoz: Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elbírálásának
szempontjait, a külön eljárás nélkül biztosítható ellátásokat, illetve a térítési díjak
csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait szabályozzák.
A rendelet-tervezet 5. -ához: Határozott, már eltelt időszakra szóló szabályozást helyez
hatályon kívül.
A rendelet-tervezet 6. -ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezethez

(1) bekezdése alapján a jo gszabály
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.
előkészitője 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 csökkentett, elengedett térítési díjak az önkormányzatot terhelik.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségi következményei
nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A szabályozás megalkotása kötelező, az önkormányzat a Rendelet magasabb szintű
jogszabályoknak való megfelelését biztosítja ezáltal.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Onkormányzatnál rendelkezésre állnak.
Jk

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület fogadja cl a rendelet-tervezetet.
Békés, 2021. október 28.

álmán 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 reiidelet
módosításáról
(TERVEZET)
. .

Békés Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 1 8. (2) bekezdésében és a 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva 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) bevezető részének
helyébe a következő bevezető rész lép:
„Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Maarország helyi önkormányzatairól
1. ponUában, valamint a gyermekek védelméró’l és a
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42.
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, a 29. -ában,
továbbá a 131. (1) bekezdésében kapottfelhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a gyermekek védelméró’l és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. éviXXI. törvény 21/A. (3) bekezdés a,)pontjában és az (‘5 bekezdés b,)pontjában,
(2J) bekezdésében
(5) beke:désében és a 151.
a 94. 5V (1) és (2) bekezdéseiben, a 148.
meghatározottfeladatkörében e/járva a következőket rendeli cl:”
2. A Rendelet) 1 1 -a a következő (2) és (3) bekezdésekkel egészül ki:
11. (2) A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele külön eljárás nélkül történik.
(3) Az ellátás megszűnése a segító’folyamat lezárását követően, a jogszabál,vban előírt elektronikus
nyilvántartási rendszerben történó’ rögzítéssel valósul meg.”
.

„

A Rendelet 1 2. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Gyermekek napközbeni ellátása
ellátását a Társulás az általafenntartott Békési Kistérségi Ovoda
napközbeni
(1)
A
gyermekek
12.
«
és Bölcsó’de (a továbbiakban. Intézmény) bölesődei intézményegységének tagbölcsó’déiben biztosítja.
(2) Az ellátásra vonatkozó kérelmet a gyermek törvényes képviselóje az Intézmény igazgatójánál
terjesztheti eló aki határozattaldönt az intézményifelvételről. A kérelemhez esatolni kell az ellátásra
irányadó, ágazatijogszabályban meghatározott iratokat, igazolásokat.
(3) A kérelem elbírálásának szempontjai a Gyvt. 42/A. ‘-ában, a Gyvt. 43. (3) bekezdésében,
és a Gyvt. 68. (3) bekezdés a) pontjábanfoglaltakon túl az alábbiak:
a) szabadférőhely megléte,
b) elhelyezés sürgőssége, krízis jellege..
(4) Az Intézmény igazgatója szabadféró’hely esetén külön eljárás nélkül biztosítja a gyermek
bölcsődei ellátását, ha a gyámhatóság a gyermek részére munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló családbafogadó gyámot rendel. Az ellátás családbafogadás tárgyában
folyamatban lévó’ eljárás során is biztosítható.”
3.

-

-

4. A Rendelet 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
13. (1) Békés Város Onkormányzata a gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/A.
pontjában szabályozott intézményekben,
a) a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsődében,
b) a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskolában és
„

4

‘

(3) bekezdés a)

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 28-i iilésére

c) a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben
biztosítja.
(2) Az ellátás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselóje a nevelési-oktatási intézmény
vezetólénél terjeszti elő
(2) Békés Város Onkormányzata az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a naponként
Jzetendó’ nettó intézményi térítési d/at a következó’k szerint határozza meg:
300, Ft,
a) Bölcsó’dei ellátás
284, Ft,
b) Ovodai napközis ellátás
220, Ft,
c) Altalános iskolai menzai ellátás
323,- Ft,
d) Altalános iskolai napközis ellátás
248, Ft,
e) Középiskolai menzai ellátás
348,- Ft,
Középiskolai ellátás háromszori étkezéssel
534, Ft,
g) Kollégiumi óvodai ellátás ötszöri étkezéssel
h) Kollégiumi általános iskolai ellátás ötszöri étkezéssel 59 7, Ft,
620, Ft,
i) Kollégiumi középiskolai ellátás háromszori étkezéssel
Kollégiumi
középiskolai
ötszöri
étkezéssel
664, Ft.
ellátás
1)
Ovoda
és Bölcsőde vezetője az
(4) A Társulás fenntartásában működó’ Békési Kistérségi
intézménybenjogviszonnyal rendelkező gyermekek egyéni rászorultsága alapján 50% 100%ig terjedó’ kedvezményt állapíthat meg a gyermekétkeztetés térítési dijának megfizetésére, ha a
megfizetés a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, vagy szociális
körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt a térítési dij egy részét, vagy annak teljes
összegét átmenetileg nem tudja megfizetni. Dijkedvezmény vagy dijmentesség gondozási
nevelési éveként legfeljebb egy alkalommal, három hónap idó’tartamra adható.
(5) A személyi étkezési térítési dij csökkentésére vagy elengedésére irányuló kérelmet írásban,
indokolással ellátva a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsó’de vezetójéhez kell benyíijtani. A
kérelemhez csatolni kell az indokoltságot alátámasztó dokumentumokat.”
-

-

-

-

Jo

-

-

-

-

-

5.

Hatályát veszti a Rendelet 7.

(8) bekezdése.

6.

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

Békés, 2021. október 28.

Kálmán Tibor

Támok Lászlóné

polgármester

jegyző
hó

A rendelet kihirdetésre került: 2021

Tárnok Lászlóné
jegyző

5’

napján

