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Üsz.: 22- 78/2019.    Tárgy: A tanév, nevelési év kezdetének, valamint az 

intézményi gyermekétkeztetés díjának 
támogatásáról szóló rendelet módosítása 

     Mell:  1 pld. rendelet-tervezet 
      (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 25-én 
megalkotta a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés 
díjának támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet), amellyel az önkormányzat célja az volt, hogy enyhítse a gyermeket nevelő családok 
kiadásait egyrészt a tanév, nevelési év kezdetekor a tanszerek és a szükséges ruházat 
megvásárlásának anyagi segítésével, másrészt a tanév során a gyermekek étkezési költségeihez 
való hozzájárulással.  
 
A Rendelet azon rendelkezései, amelyek az intézményi gyermekétkeztetés díjának 
támogatását szabályozták, 2018. évben hatályon kívül lettek helyezve a benyújtott igények 
alacsony száma miatt.  
 
A Rendelet 5. § (8)-(9) bekezdése alapján a tanév, nevelési év kezdetének támogatását 
természetbeni támogatás formájában fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer 
vásárlására felhasználható utalvány (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány) formájában lehetett 
igényelni és átvenni a jogosult szülőknek a Kiszombori Polgármesteri Hivatal 
házipénztárából.  
A Rendelet módosításának az Erzsébet-utalvány forgalmazásának megszűnése az oka, ezért 
2019. évtől a támogatás kifizetését pénzbeli formában javaslom.  
 
A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő 
rendeletet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezetet vitassa meg és a rendeletet a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg. 
 
Kiszombor, 2019. június 20. 

 
Tisztelettel: 

 
 
 

Szegvári Ernőné 
                                                                                                                 polgármester 



TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
______/2019. (______) önkormányzati rendelete 

a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának 
támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) 
bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva - Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) pontjában meghatározott véleményezési 
jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, 
Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága véleményének ismeretében - a 
következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 
A tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának 
támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (8)-(9) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
„(8) A tanév, nevelési év kezdetének támogatása pénzbeli támogatás formájában kerül 
kifizetésre a jogosult szülő részére.  
 
(9) A támogatás kifizetése a szülő által megjelölt folyószámlára utalással, vagy a szülő 
kérelmére készpénzben a Kiszombori Polgármesteri Hivatal házipénztárából történhet.” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének időpontja:_________________. 
    
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 
 



 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának 
támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

____/2019. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 
 
 
Társadalmi hatás: a támogatás kifizetésére az Erzsébet-utalvány forgalmazásának 
megszűnése miatt csak a rendelet módosításával van lehetőség. 
 
Gazdasági hatás: nincs.  
 
Költségvetési hatás: a támogatásra jogosultak köre megközelítőleg az előző évi szinten marad, 
ezért nincs jelentős hatása. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem jelentős, átalakul a támogatás kifizetésének 
a módja.  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
a támogatás megállapítása nem kötelező, de a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a települési önkormányzat képviselő-
testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt 
rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
a személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Kiszombor, 2019. június 20. 
 
 
 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 

 



 
INDOKOLÁS 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának 
támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

____/2019. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 25-én 
megalkotta a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés 
díjának támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet), amellyel az önkormányzat célja az volt, hogy enyhítse a gyermeket nevelő családok 
kiadásait egyrészt a tanév, nevelési év kezdetekor a tanszerek és a szükséges ruházat 
megvásárlásának anyagi segítésével, másrészt a tanév során a gyermekek étkezési költségeihez 
való hozzájárulással.  
 
A Rendelet 5. § (8)-(9) bekezdése alapján a tanév, nevelési év kezdetének támogatását 
természetbeni támogatás formájában fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer 
vásárlására felhasználható utalvány (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány) formájában lehetett 
átvenni a jogosult szülőknek a Kiszombori Polgármesteri Hivatal házipénztárából.  
A Rendelet módosításának az Erzsébet-utalvány forgalmazásának megszűnése az oka, ezért 
2019. évtől a támogatás kifizetése pénzbeli formában történhet.  
A módosítás társadalmi és szakmai célja az, hogy a tanév, nevelési év kezdetének támogatása 
a jogosulti kör részére a továbbiakban is folyósítható legyen, ezáltal enyhítse az iskolába járó 
gyermeket nevelő családok anyagi terheit, valamint a szülőket arra ösztönözze, hogy a 
kiszombori óvodába és iskolába írassák be a gyermekeiket, ezzel biztosítva az intézmények 
működéséhez szükséges gyermeklétszámot. 
 
A Rendelet módosításának jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs, az adminisztratív 
terhekben csak átalakulás fog bekövetkezni, növekedés nem. 
 
A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a rendelet-tervezetet 
megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolta.  
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.  
 
 
Kiszombor, 2019. június 20. 
 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző   
 
 
 


