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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2003. november 13-ai testületi ülésén fogadta el a 
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2003. (XI.14.) számú rendeletét.  
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény /a továbbiakban: 
Gyvt./ 2008. év folyamán több alkalommal módosításra került, mely indokolttá teszi a hivatkozott 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.  

1. A módosítás következtében a rendszeres gyermekvédelmi támogatást a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény váltotta fel, melynek megállapítása a jegyzı hatáskörébe került, ezért a Rendeletben 
történı szerepeltetése indokolatlan. 

2. A hatályos rendeletben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások megállapításának feltételeként 
jövedelemhatárt írtunk elı, mely jogszabálysértı, hiszen a támogatás megállapításának vizsgálata 
során kizárólag a család életében bekövetkezı rendkívüli élethelyzetet, az idıarányos létfenntartási 
gondokat lehet mérlegelni.  

   
Az esélyegyenlıség érvényesülésének közoktatásban történı elımozdítását szolgáló egyes törvények 
módosításáról szóló 2008. évi XXXI.  törvény 15 §-a  2009. január 1. napjával módosította a Gyvt., mely 
során új jogintézményként bevezette az óvodáztatási támogatást.  

A támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeknek a szülıje részére 
állapítható meg, aki 3, illetve 4 éves gyermekét beíratta az óvodába, és gondoskodik a gyermeke rendszeres 
óvodába járatásáról. További feltétel, hogy a szülı, gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola 8. 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezze be sikeresen.  
E jogszabály alapján 3 hónap rendszeres óvodába járást követıen 2009. évben elsı alkalommal, 20 eFt 
illeti meg a szülıt, majd ezt követıen évente 2 alkalommal, 10-10 eFt.   



 

A támogatást elsı alkalommal júniusban kell folyósítani. A támogatást a központi költségvetés 100 %-ban 
finanszírozza. 
A törvény alapján a helyi önkormányzat rendeletben elıírhatja, hogy az elsı alkalommal folyósításra kerülı 
pénzbeli támogatás helyett a szülınek gyermeke részére természetbeni támogatást nyújt. Természetben 
kizárólag az elsı alkalommal – azaz 2009. január 1. elıtt, de még a törvény 2008. július 3-ai hatályba 
lépése után beíratott 3. vagy 4. életévét betöltött gyermek beíratását követıen – lehet a támogatást 
biztosítani, ezt követıen kizárólag pénzben lehet kifizetni.  
A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának segítése, 
formája különösen utcai ruha, utcai cipı, váltóruha, váltócipı, tisztasági csomag biztosítása.   
A Képviselı-testület döntése szükséges abban a kérdésben, hogy az elsı alkalommal folyósításra kerülı 
támogatást pénzben vagy természetben kívánja nyújtani. Amennyiben az önkormányzat természetben 
kívánja nyújtani a támogatást, azt rendeletben kell elıírnia. 
A pénzbeli támogatás folyósítása elıtt meg kell vizsgálni, hogy a jogosultsági feltételek, valamint a 
gyermek rendszeres óvodába járatása biztosított-e.   
 
A Gyvt. módosításainak felülvizsgálatát követıen a 10/2003. (XI.14.) számú rendelet olyan mértékő 
módosítása szükséges, hogy célszerőbb a rendelet hatályon kívül helyezése, és a gyermekvédelem helyi 
szabályainak újraszabályozása.  

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, és a jelen elıterjesztés 
mellékletét képezı rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 
 
 
 
A szavazás módja: nyílt szavazás, a rendeletalkotáshoz – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselı-testület minısített többségő /a megválasztott 
képviselık több mint felének/ szavazata szükséges. 
 
                                           
                                                                                                     
Velem, 2009. április 22. 
 
 
 

 /: Dr. Görög István sk.:/ 
                                                                                   körjegyzı     


