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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 a hatálybalépésétől eltelt időszak alatt csak részben váltotta be a megalkotásakor
elérni kívánt célt. A gyermekétkeztetés díjának támogatása nem hozta meg a várt eredményt,
éves szinten 3-5 gyermek részére igényelték a szülők, ezzel ellentétben a tanév, nevelési év
kezdetének támogatása széleskörűen (2015-ben 481 gyermek, 2016-ban 462 gyermek,
valamint 2017-ben 456 gyermek jogán) nyújtott segítséget a település családjainak.
A Rendelet azon rendelkezéseinek, amelyek az intézményi gyermekétkeztetés díjának
támogatását szabályozzák, a hatályon kívül helyezését javaslom az igények alacsony száma
miatt.
A bérjövedelmek 2018. évi emelkedését figyelembe véve, a tanév, nevelési év kezdetének
támogatására jogosult családok számának szinten tartásának szándéka indokolttá teszi a
Rendelet módosítását az abban meghatározott 150.000,- Ft/fő jövedelemhatár emelését
160.000,- Ft/fő-re.
A támogatás mértékének 2.000,- Ft-os összeggel történő emelése (8.000,- Ft-ról 10.000 Ftra és 5.000,- Ft-ról 7.000,- Ft-ra) a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek érdemi
csökkentését teszi lehetővé a tanév, nevelési év kezdetén a beiskolázás és óvodakezdés során.
A támogatások fedezete az önkormányzat eredeti költségvetésében rendelkezésre áll.
A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő
rendelet-tervezetet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet vitassa meg és a rendeletet a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg.
Kiszombor, 2018. június 19.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

TERVEZET!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
______/2018. (______) 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 Képviselőtestületének 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 (a továbbiakban: R.) 5. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanév és a nevelési év kezdésének a gyermeket nevelő családokra rótt anyagi terhére
tekintettel vissza nem térítendő támogatásban részesül azon szülő, gondviselő vagy más
törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő), akinek a családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem nem haladja meg a 160.000 Ft-ot és
a) óvodáskorú gyermeke a Kiszombori Karátson Emília Óvodába jár,
b) általános iskolás korú gyermeke a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola
tanulója,
c) az általános iskolás tanuló vagy az óvodás a kiszombori intézményektől eltérő
intézménybe jár és a szülő a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága által
kiállított szakvéleménnyel igazolja, hogy a gyermek integráltan nem nevelhető,
vagy foglalkoztatható, a gyermekét sajátos nevelési igénye, fogyatékossága miatt a
település intézményében ellátni nem tudják,
d) gyermeke általános iskolai tanulmányait befejezte, de közoktatási intézmény
nappali tagozatán tanul, és családi pótlékra jogosult.”
2. §
Az R. 5. § (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az iskolai oktatási év kezdetére megállapított támogatás mértéke 10.000,- Ft
gyermekenként.
(7) Az óvodai nevelési év kezdetére megállapított támogatás mértéke 7.000,- Ft
gyermekenként.”

3. §
Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. §
A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
4. §
Hatályát veszti az R.
a) 6. §-a,
b) 7. §-a,
c) 8. §-a és a
d) 9. §-a.
5.§
Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
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
____/2018. ( _____ ) önkormányzati rendelethez

Társadalmi hatás: a támogatásra jogosultak köre megközelítőleg az előző évi szinten marad.
Gazdasági hatás: a támogatásra jogosultak köre megközelítőleg az előző évi szinten marad,
ezért nincs jelentős gazdasági hatása.
Költségvetési hatás: a támogatási összeg emelkedése miatt a költségvetési kiadás várhatóan
emelkedik.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs.
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 képviselőtestülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt
rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.
A támogatásban részesített személyek korábbi évi számának a megtartása – a bérek
emelkedését figyelembe véve – indokolttá teszi a jogosultsági határok emelését. A Rendelet
intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatását szabályzó rendelkezéseinek a hatályon
kívül helyezését az igények alacsony száma indokolja.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2018. június 19.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
az óvodáztatási, iskoláztatási kedvezményről és gyermekintézményi
étkezési díj térítési támogatásról szóló
______/2018. (______) önkormányzati rendeletéhez

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, 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 hatálybalépésétől eltelt időszak alatt csak részben váltotta be a megalkotásakor
elérni kívánt célt. A gyermekétkeztetés díjának támogatása nem hozta meg a várt eredményt,
éves szinten 3-5 gyermek részére igényelték a szülők, ezzel ellentétben a tanév, nevelési év
kezdetének támogatása széleskörűen (2015-ben 481 gyermek, 2016-ban 462 gyermek,
valamint 2017-ben 456 gyermek jogán) nyújtott segítséget a település családjainak.
A Rendelet azon rendelkezéseinek, amelyek az intézményi gyermekétkeztetés díjának
támogatását szabályozzák, a hatályon kívül helyezését az igények alacsony száma
indokolja.
A bérjövedelmek 2018. évi emelkedését figyelembe véve, a tanév, nevelési év kezdetének
támogatására jogosult családok számának szinten tartásának szándéka indokolttá teszi a
Rendelet módosítását az abban meghatározott 150.000,- Ft/fő jövedelemhatár emelését
160.000,- Ft/fő-re.
A támogatás mértékének 2.000,- Ft-os összeggel történő emelése (8.000,- Ft-ról 10.000 Ftra és 5.000,- Ft-ról 7.000,- Ft-ra) a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek érdemi
csökkentését teszi lehetővé a tanév, nevelési év kezdetén a beiskolázás és óvodakezdés során.
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.

Kiszombor, 2018.június 19.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

