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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Varos Őnkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/434-2/2023. a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli,
és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Tárgy: Javaslat
természetbeni

alapellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a fízetendő térítési
dijakról szóló 11/2022. (VII. 13. ) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, temiészetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a fízetendő téritési dijakról szóló
11/2022. (VII. 13. ) önkonnányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a tartalmazza "a pénzbeli
ellátásként nyújtott rendkívüli telepűlési támogatás a gyermekjogán" ellátási formát és annak részletes
szabályait. Figyelemmel arra, hogy a kérelmek elbirálása során a kérelmezök jövedelme több esetben
csak kis mértékben haladta meg a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt, indokolttá vált a
támogathatósági küszöb emelése.

Az egyes igénybe vehető támogatások esetében a jövedelemhatárok alacsony összegére
tekintettel javaslom a 2023. évtől a gyermek jogán igényelhetö rendkivüli települési támogatásra
vonatkozó jövedelemhatárokat ajelenlegi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-
áról 300 %-ra, egyedűlálló esetében ajelenlegi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-ról 350 %-ra történö emelését, valamint a támogatás évi együttes összegének gyermekenként a
jelenlegi 40. 000, -Ft-ról 50. 000, -Ft-ra történö emelését.

A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény
módositotta a gyermekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásró) szóló 1997. évi XXXI. törvényt, és
bevezette a "szociális vetítési alap" fogalmat, melynek összegszeriiségét (28. 500, -Ft) a Magyarország
2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefiiggő eltérö szabályairól szóló
613/2022. (XII. 29.) Konn. rendelet szabályozza. Fentiek alapjánjavasolt a rendeletben "az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" kifejezés "a szociális vetítési alap" kifejezésre cserélése.

A fentiekben részletezett támogatási összegek a 2023. évi költségvetés tervezése során az emelt
összegekkel kerültek rögzítésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet módosítás megtárgyalására és a rendelettervezet
elfogadására.

A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.



Az előterjesztést tárgyalta: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Vanka Edina igazgatási osztályvezető

Mellékletek: Rendelettervezet, indokolás, elözetes hatásvizsgálat

Dunavarsány, 2023. február 8.
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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelmét biztosító pénzbeU, természetbeni és személyes gondoskodást nyujtó
gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

szóló 11/2022 (Vll. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában megtiatarozott
feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, 18. § (2)-bekezdésében, 29. §-ában és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási
hatáskörében eljárva a gyennekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyennekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő
térftési díjakról szóló 11/2022. (VII. 13. ) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet
alkotja.

l.§

A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a fízetendő téntesi díjakról szóló
ÍÍ/2022. (VII. 13. ) önkormányzati rendelet 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

(4) Az alkalmanként megállapított rendkívüli települési támogatás a gyermek jogán annak a
személynek nyújtható, akinek a családjában az egyfőrejutó havi nettó jövedelem a szociális vetitési
alap összegének 300 %-át, egyedül élő esetében a 350 %-át nem haladja meg.

(5) A rendkívüli települési támogatás évi együttes összege kiskorú gyermeket nevelö csalad vagy
kískorú gyermekét egyedül nevelő szűlő esetében gyermekenként az 50. 000. - Ft-ot nem haladhatja
meg.

2.§

A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendö téritési dlJal(ról szol°
ÍÍ/2022. ~(VII. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) GYES kiegészitésre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezö szülö a saját háztartásában nevelt gyermeke
a) 2 éves korától 3 éves koráig,
b) ikergyermekek esetén a gyermekgondozási dij lejártát követő hónap elsö napjától 1 év

időtartamig,
aki gyermeke után gyermekgondozást elősegitö támogatásban részesül és családjában az egy főre
jutójövedelem nem haladja meg a szociális vetitési alap összegének tízszeresét.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



Végső előterjesztői indokolás

Az egyes igénybe vehető támogatások esetében ajövedelemhatárok alacsony összegére tekintettel,
továbbá "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" "szociális vetítési alap" kifejezésre
történö módosítása miatt szükséges a rendelet módosítása.

ELŐZETES HATÁSVIZSGALAT

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti ajogszabályok előkeszítése során
elözetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmémi atervezettjogszabály valameimyijelentősnek ítélt
hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-
tervezet esetében az alábbiak:

Társadalnü, gazdasági, költségvetési hatásai:
A kisgyermeket nevelő személyek életkörülményeinekjavítása. Aköltségvetést kismértékben érinti.

Környezeti és egészségügyi következményei:
A szabályozásnak kömyezet és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet végrehajtása nem jár többletfeladatokkal.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás eknaradásának várható
következményei:
A rászorulók szélesebb körben vehetik igénybe a támogatást.

Ajogszabály alkaknazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet megalkotásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.


