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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. január 1-jétől bekövetkezett változások (hatáskör változások, fenntartóváltás),
valamint egyéb jogszabályi változások indokolják két önkormányzati rendeletünk
mihamarabbi módosítását.

I.
A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának
szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.) rendelet módosítása

és

ellenőrzésének

A rendeletben még található hivatkozás olyan, 2012. december 31-ig jegyzői
hatáskörbe tartozó ellátásokra (pl.: ápolási díj), melyek tekintetében a hatáskör január
1-től a járási hivatalokhoz tartozik. Ezeket a hivatkozásokat hatályon kívül kell
helyezni.
A rendeletben 2011. március 1-től szerepel az aktív korúak ellátására jogosult
személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása feltételeként a lakókörnyezet
rendezettsége. Mivel ez a jogosultság feltétele, így annak fennállását minden esetben
ellenőrizni köteles a Polgármesteri Hivatal.
A lakókörnyezett rendezettségének ellenőrzésére 2011. március 1-je óta 1350 esetben
került sor. Ennek során 50 esetben merült fel olyan kifogás, ami kötelezettségek
előírását vonta maga után, melyek teljesítését ellenőrző helyszíni szemle keretében
kellett vizsgálni. Összesen 3 esetben fordult elő, hogy az előírt kötelezettségeket nem
teljesítették és ezért el kellett utasítani a foglalkoztatást helyettesítő támogatás iránti
kérelmet.
Az ügyintézési határidő rövidsége miatt az ellenőrzéshez gépkocsi használat
szükséges, a szabályos helyszíni szemlén legalább egy ügyintézőnek és egy hatósági
tanúnak kell részt vennie, ami fejenként heti 6 óra elfoglaltságot jelent számukra.
A helyszíni szemle intézményének fenntartása, szabályos működtetése kapcsán
felmerülő költség és munka igény nincs arányban az elérhető eredménnyel, ezért
költségkímélés miatt javaslom annak megszüntetését.

A rendelettervezet hatásai:
Társadalmi hatás:
Társadalmi hatása jelentkezik, a lakókörnyezet rendezettsége nem lenne
feltétele az aktív korúak ellátásának. Más módon kellene tilalmazni,
szankcionálni ezt a magatartást, sajnos tiltott, közösségellenes magatartások
meghatározására az önkormányzatoknak nincs felhatalmazása.
Gazdasági, költségvetési hatás:

Elfogadása esetén a rendeletnek pozitív költségvetési hatása lenne, az
önkormányzat kiadásai csökkennének.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban jelentős változás következik be, csökken a munkateher,
ami azért indokolt, mivel a Hivatal kevesebb ügyintézővel végzi a szociális
feladatok ellátását.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A hatásköri változások kis mértékben érintik a rendeletet.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2013. (…) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének
szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (7) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló
21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a. 3. § (1) bekezdésének a) és d) pontja, valamint a
b. 8/F §.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
a jegyzői feladatkört ellátó
Városfejlesztési Irodavezető

II.
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosítása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § alapján 2013. január 1től az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével a
köznevelési alapfeladatok ellátásáról az állam gondoskodik. 2013. január 1. és
december 31. között az iskolatej-programban az általános iskolában tanulók esetében
az állami fenntartó Klebersberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK)
igényelhet támogatást. Az önkormányzat az iskolatej-programban nem tud részt venni
és a rendeletben az iskolatej biztosítására vonatkozó rendelkezést hatályon kívül kell
helyezni.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 53. § előírja, hogy az iskola köteles a szülő igénye alapján – a felügyeletre szoruló tanuló részére a tizedik évfolyam
befejezéséig, gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskolában
valamennyi évfolyamon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni. Az
iskolák fenntartása állami feladat, így az iskolai napközi szervezése és biztosítása is, a
rendeletben az erre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
2013. január 1-jétől a települési önkormányzat kötelező feladataként előírja az
önkormányzat által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén működő állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben óvodai
nevelési napokon, valamint iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és két
további étkezést, ha a szülő eltérően nem rendelkezik. Az étkeztetés biztosítására
kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről
érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.
Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az
étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. Az intézményi térítési díjat az
önkormányzat állapítja meg.
Az állami alapfeladatot ellátó nevelési-oktatási intézményeknek a KIK részére való
átadása miatt változott a bölcsődei feladatokat is ellátó intézmény megnevezése, ezért
a rendeletben annak nevét módosítani szükséges.
Társadalmi hatás:
Társadalmi hatás a gyermekétkeztetés esetében jelentkezik, a főétkezésen kívül
további két étkezés vehető igénybe a középiskolákban is.
Gazdasági, költségvetési hatás:
A KIK fenntartásába került állami alapfeladatot ellátó intézmények a
közoktatási törvény szerint biztosítják az iskolai napközis ellátást, annak
költségei az állami fenntartót terhelik. A gyermekétkeztetés biztosítása a Gyvt.

151. §-ában foglaltak szerint önkormányzati feladat, melyhez az önkormányzat
a központi költségvetési törvényben meghatározott normatívát igényelhet. A
gyermekétkeztetés térítési díját az önkormányzat határozza meg, a térítési díjból
a Gyvt-ben meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A rendelet módosítását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása teszi szükségessé. A
gyermekétkeztetés szabályainak változása miatt a rendeletben meghatározott
térítési díjakat felül kell vizsgálni.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (……) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. §
(1) bekezdésben, a 131. § (1) bekezdésében és a 151. § (2a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a következő pénzbeli, természetbeni ellátásokat, valamint
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) pénzbeli és természetbeni ellátások:
aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1. rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként felsőfokú oktatási
intézményi felvételi eljárással kapcsolatos költségek csökkentéséhez
nyújtott támogatás,
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
ba) gyermekek napközbeni ellátása, melynek formái:
1. bölcsőde,
2. óvoda,
3. nyári napközis tábor,
4. gyermekétkeztetés,
bb) gyermekjóléti szolgáltatás,
bc) gyermekek átmeneti gondozása:
1. helyettes szülői ellátás,
2. családok átmeneti otthona.
2. §
A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat közigazgatási területén
működő bölcsőde és a nevelési-oktatási intézmények biztosítják, a nyári napközis
tábort a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás működteti.”

3. §
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása
iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet benyújtani. A
felsőfokú oktatási intézményi felvételi eljárással kapcsolatos költségek csökkentéséhez
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a rendelet 1. számú függeléke szerinti
formanyomtatványon igényelhető a tárgyév március 31. napjáig. A kérelemhez
csatolni kell a tovább tanulni kívánó iskolalátogatási bizonyítványát, valamint a
felvételi eljárással kapcsolatos költség viselését igazoló iratot.”
4.§
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. §
„A bölcsődei ellátást a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde biztosítja a Gyvt.
42-42/A. §-ában meghatározottak szerint.”
5. §
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. §
„Az önkormányzat az óvodai ellátást, az állami intézményfenntartó központ az iskolai
napközi ellátást a nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak szerint biztosítja.”
6. §
A Rendelet a következő alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:
„Gyermekétkeztetés
13/A. §
Az önkormányzat a Gyvt. 151. §-ában foglaltak szerint biztosítja az általa fenntartott
óvodában és bölcsődében, valamint a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a
gyermekétkeztetést. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a 2. számú melléklet
tartalmazza.”

7. §

A Rendelet 2. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai
A
1.
2.

Bölcsődei étkeztetés
Óvodai ellátás során biztosított étkeztetés
Általános iskola ebéd
3. (TM EGYMI Móra Ferenc Tagintézményt is beleértve)
Napközis étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna)
4. (TM EGYMI Móra Ferenc Tagintézményt is beleértve)
5. Kollégiumi reggeli
6. Kollégiumi ebéd
7. Kollégiumi vacsora
8. Középiskolás ebéd
9. Középiskolás teljes ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna)
Fogyatékos tanköteles tanulókat nevelő-oktató intézmény ebéd
10. (Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola)

B
277 Ft/fő/nap
235 Ft/fő/nap
160 Ft/fő/nap
263 Ft/fő/nap
136 Ft/fő/nap
215 Ft/fő/nap
176 Ft/fő/nap
215 Ft/fő/nap
318 Ft/fő/nap
355 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.”
8. §
Hatályát veszti a Rendelet 7. §-a és a 13. § (3) bekezdése.
9. §

E rendelet 2013. február 1-én lép hatályba és a 2013. február 2-án hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyzői feladatokat ellátó
Városfejlesztési Irodavezető

