
1 
 

Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről 

szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Sorszám: III/7 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 

dr. Bimbó Mária  

igazgatási osztályvezető  

Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján 
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Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság, 
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Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. december 2-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május hónapban tárgyalta a 2014. évről készített 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést. A testület ülésén Deákné 

Domonkos Julianna önkormányzati képviselő javasolta a gyermekvédelmi beszámoló részét képező 

életkezdési támogatás összegének az emelését, ezzel is elismerve a gyermekvállalást. Deákné Domonkos 

Julianna javaslatát Rácz Attila önkormányzati képviselő is támogatta.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésére 

figyelemmel Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

11/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Helyi Rendelet) 9. §-ában életkezdési 

támogatást szabályoz jelenleg, az alábbiak szerint: 
„9. § 

(1) Életkezdési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, amennyiben a szülő vagy más törvényes 

képviselő a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja Békés városban lakóhellyel rendelkezik, és 

más önkormányzattól ezen a jogcímen támogatásban nem részesült. 

(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti. A kérelmet az e rendelet 3. melléklete szerinti 

formanyomtatványon a Békés Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani, a gyermek 

születését követő 1 éven belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, az átutaláshoz 

szükséges azonosító adatokat, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját 

háztartásában neveli. 

(4) A támogatás mértéke gyermekenként 10.000,- Forint. 

(5) Az életkezdési támogatás az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról 

szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 2. §-a szerinti Start-számlára történő átutalással kerül folyósításra a 

kérelem benyújtását követő hónap 5. napjáig.”  

 

Békés Város Önkormányzata 2006. óta szabályozza az életkezdési támogatást, amely vonatkozásában az 

igénybevétel meglehetősen kevés, a legutóbbi éveket példaként hozva 2012-ben 4 fő, 2013-ban 1 fő, 2014-

ben 4 fő, 2015-ben eddig 5 fő részesült a támogatásban.  

 

Azt, hogy ilyen alacsony az igény a támogatásra - azon kívül, hogy a támogatás összege nem azonnal 

felhasználható -, vélhetően az okozza, hogy nem a gyermek születését követően azonnal lehet a kérelmet 

előterjeszteni, meg kell várni, amíg a Magyar Államkincstár értesíti a törvényes képviselőt a gyermek nevére 

nyitott Start-számla számáról. A számlaszám hivatalból nem kérhető meg, azonban nélkülözhetetlen az 

ügyintézéshez, mert arra kerül utalásra az önkormányzat által megállapított támogatás. A hivatal szociális 

ügyintézői szóban is tájékoztatják az életkezdési támogatás igénybevételének lehetőségéről azokat a 
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szülőket, akik újszülött vagy egy év alatti gyermek vonatkozásában ügyet intéznek, azonban ilyen irányú 

kérelem benyújtására ritkán kerül sor.    

 

Javasoljuk, hogy 2016. január hó 1-től az életkezdési támogatás mértéke gyermekenként 20.000,- Forint 

legyen. A 2016-os költségvetésben az életkezdési támogatásra biztosítandó összeg tervezésénél figyelemmel 

leszünk a támogatás összegének emelkedésére.  

 

A Helyi Rendelet módosítása során megállapításra került, hogy a 9. § (2) bekezdésében korrekcióra szorul a 

Békési Polgármesteri Hivatal neve, melynek javításáról intézkedtünk.  

 

II. 

A Helyi Rendelet 11. §-ában rögzítettük, hogy Békés Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás 

feladatait a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának keretein belül látja el.  

2016. január hó 1. napjától a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, egy szervezeti és 

szakmai egységben, egy szolgáltató keretében működtethető, települési szinten család- és gyermekjóléti 

szolgálat, járásszékhelyen család- és gyermekjóléti központ keretében. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésén döntött arról, hogy a Békés 

város közigazgatási területén alapellátásként nyújtott  családsegítés-  és külön gyermekjóléti szolgálat  

feladatellátás szervezetét összevonja „Család- és Gyermekjóléti Központ”  elnevezéssel, és 2016. január 1. 

napjával a feladatellátás módjaként az általa alapított, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

fenntartásába adott Békés Városi Szociális Szolgáltató Központba való integrálását mondja ki, szakmailag és 

szervezetileg önálló, a szociális intézményen belül külön intézményegységként való működtetéssel, járási 

székhely településként eljárva. 

 

Előzőek miatt a Helyi Rendelet 11. §-ának 2016. január hó 1-től a következőket kell tartalmaznia: Békés 

Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

Család- és Gyermekjóléti Központjának keretein belül látja el.  

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.  

A tervezett rendeletmódosításnak társadalmi hatása a gyermekvállalás elismerése, gazdasági hatása egy már 

szabályozott, szociális jellegű ellátás magasabb összegben történő igénybevétele. A rendelet módosítása sem 

környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után, adminisztratív többletteher nem jelentkezik.  A 

gyermekjóléti szolgáltatás feladatai vonatkozásában a jogszabály pontosításának szükségességét a Gyvt. 

változásai indokolják. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek az 

eddigiek szerint adottak.   

 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezetet 

szíveskedjen elfogadni. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:         Izsó Gábor polgármester 

  

Békés, 2015. november 25. 

 

 Izsó Gábor  

                                                                                                                   polgármester 

Jogi ellenjegyző  

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  
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1. melléklet 

  

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

…/……. (…. ….) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 

 

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

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 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) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdésében a 

„Békés Városi Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Békési Polgármesteri Hivatal” 

szövegrész lép. 

 

2. § A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § (4) A támogatás mértéke gyermekenként 20.000,- Forint.” 

 

3. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„11. § Békés Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjának keretein belül látja el.”  

 

4. § E Rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépését követő napon.  

 

Békés, 2015. december 2. 

 

                        Izsó Gábor sk.                           Tárnok Lászlóné sk. 

             polgármester                                              jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

 

2015. december hó…. napján. 

 

 

Tárnok Lászlóné sk. 

        jegyző 

 

  

 


