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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…../2019. (XI…….) 

 önkormányzati RENDELETE  

 

a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról  

 

( t e r v e z e t )   
 

 
 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) 

bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 14.§ (3) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 
 

1.§ Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2016. 

(VII.12.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel és 3/A. §-szal egészül ki: 
 

 

„Települési óvodáztatási támogatás 

 
3/A.§ (1) Amennyiben az önkormányzat éves költségvetése lehetővé teszi, az önkormányzat az óvodai 

neveléssel járó anyagi terhek enyhítésére évi egyszeri alkalommal, 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.  

 (2) A települési óvodáztatási támogatás jövedelemre való tekintet nélkül kerül megállapításra. 
(3) A települési óvodáztatási támogatás adott évben történő nyújtásáról, valamint a támogatás adott évi 

összegéről a képviselő-testület külön határozattal dönt.  

(4) A települési óvodáztatási támogatás iránti kérelmet az Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani 

tárgyévi nevelési év kezdetén, augusztus 1-jétől október 31-ig. A kérelemhez mellékelni kell a 
gyermek óvodai jogviszonyának igazolását, a gyermek és a kérelmező lakcímkártyájának másolatát, 

valamint a kérelmező nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.  

(5) A 2019. évi települési óvodáztatási támogatás iránti kérelmet 2019. december 31-ig lehet benyújtani. 
(6) A képviselő-testület a települési óvodáztatási támogatással kapcsolatos hatáskört a polgármesterre 

ruházza.” 

 

Záró és átmeneti rendelkezés 
 

2.§  Ez a rendelet 2019. december 1–jén lép hatályba, és 2019. évre vonatkozóan is alkalmazni kell.  

 
 

Bánk, 2019. november ….. 

 
 

 

 Torma Andrea  Henczné Hekli Bernadett  

 polgármester  jegyző helyettes 
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Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2019. november …. 

 
 
 

Henczné Hekli Bernadett 
jegyző helyettes 
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a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

a …./2019. (XI…..) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  

 

 
 

Általános indokolás 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18.§ 

(2) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon 

és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 

A képviselő-testület elismeri a családokat terhelő, az óvodáztatással és iskoláztatással kapcsolatos anyagi 

többletterheket, ezért a családok szociális biztonságának segítése érdekében az óvodáztatással kapcsolatos anyagi 

terhek enyhítésére támogatást nyújt az óvodás gyermeket nevelő családok számára. 

 

 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 

A rendelet rögzíti a települési óvodáztatási támogatás nyújtásának szabályait. A 2019. évi támogatás iránti 
kérelmek 2019. december 31-ig nyújthatók be. 

 

2.§-hoz 

A rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba, és a 2019. évre is alkalmazni kell. A rendelet - miután beépül az 
alaprendeletbe - jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-ban foglaltak szerint a törvény erejénél 

fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

 
 


