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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s
Az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezethez

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által  a gyermekek védelmér l és a
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 23/2009. (XI. 27.) Ökt rendelete annak megalkotása óta eltelt
id  alatt kiadott központi és helyi jogszabályokban foglaltaknak, jogalkotás szempontjából már nem felel
meg, ezért szükségszer  annak felülvizsgálata,  amelyet  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény
(továbbiakban: Jat.) 22. § (1)-(2) bekezdésén túl, az önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése ír
el  a jogszabály el készítésére kötelezett jegyz  számára.
A tárgyi rendelet megalkotását elengedhetetlenné teszi, hogy a rendelet sok olyan rendelkezést tartalmaz,
amelyet a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  törvény (továbbiakban:
Gyvt.) már szabályoz, viszont ezt a Jat. 3. §-a tiltja: „jogszabályban nem ismételhet  meg olyan jogszabály
rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes”, ezért sem szó-szerint, sem
átfogalmazva nem jelenhet meg magasabb szint  jogszabályban már rögzített rendelkezés. A Jat.
végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztésér l szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben
(továbbiakban: IRM rendelet) írtak betartása  formailag is átszabja az eddigi hatályos rendelet arculatát, a
benne szabályozható kifejezések alkalmazását.  Nem hagyható figyelmen kívül az Alkotmány azon
rendelkezése, miszerint alacsonyabb szint  jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szint  jogszabállyal.
Amennyiben nem alkotná meg rendeletét a képvisel -testület, egy-rész mulasztásban megnyilvánuló jogsértést
követne el, másrészt kitenné magát annak, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Ellen rzési és Felügyeleti F osztálya törvényességi észrevételt terjesztene el .
A fent írtak értelmében a régi rendeletb l törlésre javaslom:
- a rendelet célja: a Gyvt-ben szabályozott,
- a rendelet hatálya: nem tér el az önkormányzat közigazgatási területét l, így nincs ok, ill. nem szabályozható

a Jat. 6. §-a értelmében,
- az értelmez  rendelkezések: azért, mert az Gyvt. erre nem ad felhatalmazást, tehát jogalkotás szempontjából

túlterjeszkedést jelent, továbbá a Gyvt. önmaga ezen fogalmakat már szabályozza, vagy más magasabb
szint  jogszabály már rögzíti annak értelmezését, viszont új értelmez  rendelkezés felvétele felhatalmazás okán
indokolt.

- a feladat és hatáskörök szabályozását tartalmazó 4. §, amely  a Gyvt.-ben  szerepel,
- az adó alanyiságát  el író 4. § pedig a Ht. 24. §  rendelkezéseit tartalmazza,
- az eljárási rendelkezések közül az 5. § (2)-(3) bekezdését, mivel a Gyvt. tartalmazza az abban foglaltakat,
- az környezettanulmány 6. § (2)-(3) bekezdésében írtakat, az el ekben írtakhoz igazodva,
- a kérelmez  jogai és kötelezettségei az eljárásban 9. §-ban foglaltakat.
A hatályos tárgyi rendelet átalakítása azért is fontos, mert a rendeletben az akkor még hatályos Gyvt.. több
rendelkezésére való hivatkozás szerepel, amelyet a központi jogszabály módosulása felülírt, így a helyi rendeletben írtak
jogsért vé váltak, ezért indokolt a Gyvt-vel hatályos rendelkezések összhangjának megteremtése.
Megváltozik a rendelet címe és a rendelet bevezet  része,  ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésében írt rendelkezésre
tekintettel egy teljesen új rendelet alkotása indokolt.
A gyermekvédelmi eljárások során többnyire a Gyvt. rendelkezéseit és az ott nem szabályozott
kérdéskörben a  közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben
(továbbiakban: Ket.) szabályozott eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni, ezért a rendeletben szabályozott
eljárási rendelkezéseket is felül kellett vizsgálni és törölni az önkormányzat rendeletéb l.
A rendelethez csatolt formanyomtatvány és a rendelet mellékletének aktualizálása is indokolt.
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R é s z l e t e s    I n d o k o l á s
a Bevezet  részhez

A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat
képvisel -testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az
önkormányzati rendelet megalkotására (a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában,  a 21. §ában, a 29. § (1)-(2), valamint a 131. § (1)
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (5)  bekezdésében) másrészt
a jogalkotás módját (jelen esetben törvényen, -Gyvt-én  alapuló felhatalmazáson túl a szaktörvény, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésén írtakat alkalmazva)
származékos jogalkotói jogkör feltüntetését, az önkormányzat feladatát meghatározó feladatköröket (az Alkotmány
44/A. § (1) bekezdés a) pontja, az Ötv. 8. § (1) bekezdése) az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében  és a z
58. § (1) bekezdésében írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzata 22. §
(2) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok véleményének kikérését foglalja magába.

1.  §-hoz

A közoktatási törvény 66. § (5) bekezdésében írt kötelezésének eleget téve került bele az önkormányzat
ezen rendelete-tervezetében a sajátos helyzet  gyermek tanulóként való definiálása, mellyel els bbséget szerez az
hátrányos helyzetet orvosolandó megoldásként a tartósan beteg, az a gyermek, akinek a testvére fogyatékos, vagy
tartósan beteg, vagy testvére ugyanazon oktatási intézmény tanulója, vagy az érintett gyermek szül je azon a településen
vállalt munkát, ahol a gyermek oktatási intézményben elhelyezhet .

2. §-hoz

A részletes rendelkezések között kapott helyet az eljárási szabályok között  a feladat és hatáskör gyakorlására
való jogosító rendelkezések rögzítése, melynek értelmében a Képvisel -testület és szervei szervezeti és

ködési szabályzata 2. mellékletében a polgármesterre és  a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására átruházott
hatáskörök telepítését er síti meg és tölti ki feladattal.

3. §-hoz

Az eljárási határid k nagy jelent séggel bírnak ezen érzékeny területen, ezért továbbra is indokolt az
azonnali, de legkés bb 5 napon belüli intézkedés a gyermekek testi épsége, egészsége megóvása érdekében
nyújtott támogatás odaítélésekor és ennek érdekében, amennyiben az elengedhetetlenül szükséges
(tényállás tisztázása okán) környezettanulmány készítése.

4. §-hoz

A környezettanulmány készítésének szabályait tartalmazza, annak szükségessége eseteit szabályozva.

5. §-hoz

A támogatás megállapításához szükséges nyilatkozat, igazolás benyújtásának szabályait rögzíti, amely az eljárás
jogszer  bonyolításához szükséges és egyben elégséges kellék, melynek hiányában a kérelem érdemben
nem bírálható el.

6. §-hoz

A pénzbeli, vagy természetbeni ellátások sorában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításának szabályait
öleli fel, benne az arra jogosultságot szerezhet k körének, a támogatás összegének, a támogatás módjának,
(pénzben, vagy természetben való ellátás) kifizetésének megállapítása el írásait.



7. §-hoz

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körét foglalja magában, így a gyermekjóléti szolgáltató
átruházott hatáskörében való eljárási jogosítványát.

8. §-hoz

A gyermekek napközbeni ellátása két tagintézmény (óvoda és az általános iskola) általi átruházott hatáskörben
való megvalósítását tartalmazza.

9. §-hoz

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése
id pontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy annak tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel
az érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhet sége a rendelet-tervezet hirdetményben való
közzétételével biztosított volt, az iránt érdekl dés nem mutatkozott, így ezért a javasolt id pontja: 2011.
november 1. napja. A rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhet , a községi
könyvtárban és a hivatalban megtekinthet , a település lakossága a helyi havonta megjelen  lapba a Csanyi
Hírmondóban kap jegyz i tájékoztatást a rendelet hatályba lépésér l.  A rendelet  hatályon kívül helyez
rendelkezése a jogszabályszerkesztésr l szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy
tartalmazza a tárgykörben hatályban lév  önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezend  jogszabályra
való merev hivatkozást, annak id pontjára való utalás nélkül, a rendelet  (2) bekezdésében írt formátumban. A
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához szükséges formanyomtatványok tartalma
minimális mértékben változik, de továbbra is függelék marad, amely nem része a rendeletnek, csatolása
megtörténik, de arra való hivatkozás már nem.

1. melléklet

A két tagintézmény (óvoda és általános iskola) intézményi térítési díja megállapítása szabályait foglalja magába.

C s a n y t e l e k, 2011. október 21.

Kató Pálné
  jegyz


