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E L  Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T

az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi rendelet el terjesztéséhez

A csatolt jogszabály tervezet el készít jeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a csatolt rendelet-tervezet bevezetésével járó várható
hatások következményeir l alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe.

A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások:

Társadalmi:   a település helyi társadalmi közösségére gyakorolt hatása a szociálisan rászorultak
körében mérhet , az elszegényedéshez vezet  munkanélküliség, a jövedelmek
csökkenése okán el álló anyagi problémák összetett kezelését igényli és a helyi
önkormányzati támogatások biztosítását elengedhetetlené teszi, amely a jogalkotásra
felhatalmazó központi jogszabályoknak megfelel  keretbe foglalt módon és
mértékben valósítható meg. A társadalmi feszültségek elkerülése érdekében nem
javasolt az óvodai és iskolai intézményi térítési díj összegének emelése, mivel a növekv
munkanélküliség, a csökken  kereseti lehet ség csak emelné a közszolgáltatást végz
kintlév ségét, melynek a fent írtak miatti behajthatósága is kétséges. Ugyanezen
okok miatt szintén nem javaslom a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsági
feltételek megváltoztatását, mivel oly mérték  növekedés várható a rászorulók körében,
hogy egy esetleges szigorítás miatt megnövekv támogatást elutasító polgármesteri döntés
nyomán akár gyermekek éhezése, egészségkárosodása is bekövetkezhet.

Gazdasági:                    a   település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást több irányban is kifejt, hiszen aki
rászorulóként veszi igénybe az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi ellátást
akár pénzbeli, vagy természetbeni, vagy személyes gondoskodás keretében, számára
és gyermeke számára a támogatás csak részben jelent megoldást a család anyagi
helyzete javítására, egyrészt mert id leges, másrészt pedig csekély mérték .
Ugyanakkor aki nem felel meg a szigorú jogosultsági feltételeknek, számára
közömbös az önkormányzat anyagi áldozatvállalása, mert szociálisan lehet rászorult,
de anyagilag „fölötte van” annak az elvárt összegnek, amely alapján hozzájuthatna a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz. A település lakosságának azon csekély
köre, akik kívül esnek a szociális rászorultságon, viszont „kidobott pénzként”
értékelik az önkormányzat által nyújtott támogatást, amely az önkormányzat
költségvetésében  „hasznosabb célra is fordítható forrásként” jelöli meg ezen
kiadások összegét.

Költségvetési: az önkormányzat adott éves költségvetésének komoly anyagi megterhelést jelent a
településen szociálisan rászorulóként él k helyzetének javítására fordítandó
önkormányzati saját anyagi forrás biztosítása, mivel az önkormányzati bevételek
alakulása pont ezen réteg adófizetési képtelensége okán, bevételi deficittel
szembesül, romlik az adófizet i morál, így a szociális biztonság megteremtése más
feladatoktól von el pénzügyi forrásokat és teremt szociális feszültségeket. Az
étkezési térítési díj fizetésére kötelezettek köre folyamatosan sz kül azáltal, hogy
egyre n  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma, akik így a
Gyvt. alapján mentesülnek  a díj fizetése alól, ugyanakkor a nyersanyag költségét és
az el állítás és rezsi költségeket a közszolgáltató felé ki kell egyenlíteni az
önkormányzat éves költségvetéséb l. Nincs fizet képes kereslet, tehát értelmetlen
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lenne térítési díj összegének emelésére javaslatot tenni, annak szinten tartása még akkor is
indokolt, ha az önkormányzat gazdasági társasága esetleges veszteséget termel ezáltal, viszont a
társadalmi feszültség nem növekszik.

Környezeti:                    e rendeletben nem szerepel az érintettek környezetére hatást gyakorló rendelkezés.

Egészségi: e  rendeletben   rögzítettek   kihatással lehetnek a szociálisan rászorulók egészségi
állapotára úgy közvetett, mint közvetlen módon, mivel olyan támogatásról
rendelkezik,  amely léte, vagy  hiánya okozta negatív hatása az érintettek
mindennapjaiban, konkrét élethelyzetekben pontosan mérhet  (pl. gyermekek
élelmezése, ruházata, téli tüzel  beszerzésével, egészségügyi ellátása terén nyújtott
támogatásban).

Adminisztratív:            a végrehajtó apparátuson belül   komoly munkateher növekedés nem várható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) a helyi jogalkotásra kötelezett számára adott
felhatalmazás  teljesítése, konkrétan az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi
ellátások keretében a Gyvt. szerint meghatározott feladatok végrehajtása, konkrétan
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás arra rászorultak számára való biztosítása,
továbbá a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokhoz való hozzájutás
feltételeinek és a fizetend  intézményi térítési díj összegének jogszabályba foglalása.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása,
tekintettel arra, hogy a Gyvt. és a Jat. e feladat végrehajtására kötelezi a jogalkotó
döntéshozókat, melynek elmaradása okán, (a károk elkerülése érdekében) a
Csongrád Megyei Kormányhivatal által kikényszeríthet , ill. az önkormányzat helyett
általa megalkotható jogszabály szerint a helyi önkormányzat képvisel -testülete, mint
jogalkotó köteles feladata ellátására a Jat. szerint.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglév
feltételekhez képest a személyi többlet igény nem merül fel, a pénzügyi feltételek
más segély-nemb l való el irányzat átcsoportosításával megoldható.
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