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3 .  N a p i r e n d  
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 14.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermekvédelmi rendszer 

működtetése állami és önkormányzati feladat. A Gyvt. 16.§-a értelmében az e törvényben 

meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete, valamint a gyámhatóság gyakorolja. 

A Gyvt. 18.§ (2) bekezdése rögzíti, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt 

rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelmét szolgáló, az 

önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó személyes gondoskodás és 

támogatás formáiról 6/2016.(VII.12.) számon önkormányzati rendeletet alkotott. 

Bánk Község Önkormányzata évek óta helyi pénzbeli támogatásként évi egyszeri 

iskolakezdési támogatást nyújt a bánki tanulók (általános iskola, középiskola, felsőfokú 

oktatási intézmény hallgatója), illetve az eltartó számára, az iskolakezdéssel járó jelentős 

anyagi teherhez történő hozzájárulásként. Az óvodás korú gyermeket nevelő családok 

számára a nevelési intézménybe történő beíratás, illetve az óvodai nevelés igénybevételével 

kapcsolatos költségek szintén jelentős kiadást jelentenek, ezért javaslom, hogy az iskolai 

tanulmányokat folytató gyermekes családok támogatásához hasonlóan az óvodás gyermeket 

nevelő szükők részére is évi egyszeri óvodáztatási támogatást nyújtson az önkormányzat.. 

A rendelet tervezet tartalmazza, hogy az önkormányzat - amennyiben az önkormányzat éves 

költségvetése lehetővé teszi - az óvodai neveléssel járó anyagi terhek enyhítésére évi egyszeri 

alkalommal, jövedelemre tekintet nélkül, a nevelési év kezdetén települési óvodáztatási 

támogatást nyújthat a Bánk községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező és életvitelszerűen Bánkon élő óvodás gyermeket nevelő, a gyermekkel azonos 

bánki lakóhellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő részére. Az óvodáztatási 

támogatás adott évben történő nyújtásáról, valamint a támogatás adott évi összegéről a 

képviselő- testület – az iskolakezdési támogatáshoz hasonlóan - külön határozattal dönt. 

 

A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§ (2) bekezdésében 

előírtaknak megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SZMSZ-ben rögzítettek 

szerint a www.bank-falu.hu honlapon keresztül közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az 

érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete 

megismerhető és véleményezhető legyen. 

 

Előzetes hatástanulmány: 

 

http://www.bank-falu.hu/
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a 

jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre 

vonatkozóan: 

 

A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet a gyermekvédelem terén fennálló jelenlegi, 

jogszabály által kötelezően nyújtandó ellátásokat kibővíti, és saját hatáskörben 

óvodáztatási támogatás, mint új pénzbeli támogatás nyújtását rögzíti. A rendelet a 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel. 

- Gazdasági hatása: A rendelet jelentős gazdasági változást nem eredményez. A 

gazdaságot a bevezetésre kerülő új ellátási formák kis mértékben érintik. 
- Költségvetési hatása: az új támogatás bevezetése a szociális kiadások összegét 

megemeli. A központi költségvetésből a feladatfinanszírozásra kapott támogatás 
fedezetet nyújt a szociális ellátás színvonalának emelésére. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosításával az 

adminisztratív terhek kis mértékű növekedése várható. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az ellátások bővítése, a támogatások 

összegének emelése az önkormányzat diszkrecionális joga. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása nem kötelező, a 

támogatottak körének meghatározása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: pénzbeli támogatásra jogosultak 

köre a hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint marad érvényben, a 

támogatásra jogosultak köre nem bővül. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható. 

A rendelet alkalmazása további pénzügyi feltételek biztosítását nem igényli, a 

költségvetésben szociális kiadásokra előirányzott összeg várhatóan elegendő lesz az 

óvodáztatási támogatás biztosítására. 

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. 

 

Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását! 

 

 

7A rendelet-tervezet átmeneti szabálya értelmében már a 2019. évben is kifizetésre kerül a 

települési óvodáztatási támogatás. 

A jelenlegi bánki óvodáskorú gyermekek (3-tól 7 éves korig) létszáma: 24 fő. 

A települési óvodáztatási támogatás javasolt összege gyermekenként 5.000 Ft. 

Ez alapján a települési óvodáztatási támogatás 2019. évben várhatóan 120.000 Ft kiadást jelent 

az önkormányzat számára.  

Javaslom a 2019. évi óvodáztatási támogatás megállapítását! 

 

 
……/2019. (V…...) Képviselő – testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az 

egyéb nem intézményi ellátások juttatások előirányzat terhére  települési óvodáztatási támogatás kifizetését 

rendeli el a Bánk községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Bánkon élő óvodás gyermeket nevelő, a gyermekkel azonos bánki lakóhellyel 

rendelkező szülő vagy törvényes képviselő részére. 

A települési óvodáztatási támogatás 2019. évi összege: óvodás gyermekenként 5.000 Ft. 
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A 2019. évi települési óvodáztatási támogatást 2019. december 31-tig lehet kérelmezni az önkormányzati 

hivatalban. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az iskolakezdési támogatással kapcsolatos hatáskör 

gyakorlására, valamint a támogatás kifizetésére. 

 

Határidő:  2019. december 31.  

Felelős: polgármester 

 

 

 

Bánk, 2019. november 13. 

      Tisztelettel:  

  

 

 Torma Andrea 

 polgármester 


