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MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Szociális
Bizottsága
2019. március 28-án (csütörtök) 11.00 órakor
ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi
S. u. 2-4.)
Napirendi pontok:
1.) Döntés a mini bölcsődei ellátásról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető
Zárt ülés keretében:
2.) Döntés szociális és szolgálati bérlakásokra vonatkozó kérelmek
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető

Harkány, 2019. 03. 25.

Tisztelettel:
Kiss-Kálmán Éva s.k.
bizottsági elnök

Tárgy: Döntés a mini bölcsődei ellátásról szóló
rendelet módosításáról.
Melléklet: rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
JOGI, SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK
2019. március 28-i ÜLÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS
RENDELET:

18/2018.(IX.) sz. rendelet

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

rendelet

Minősített többség
3 oldal előterjesztés
Rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Szociális
Bizottságának 2019. március 28. napján tartandó ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a mini bölcsődei ellátásról szóló rendelet módosításáról.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető
Tisztelt Bizottság!
Miként az a Tisztelt Bizottság előtt ismert Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mini
bölcsődei ellátásról szóló 18/2018. (IX. 20.) számú rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. számú
Mellékletében 2018. szeptember 01. napjától 2019. január 31. napjáig 0,-Ft összegben határozta meg a
mini bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díj összegét. Tekintettel arra, hogy jelen szociális ellátás
2018. szeptember 01. napjával vált a lakosság számára elérhetővé, indokoltnak találták a 2019. évi
költségvetési rendelet tervezésekor és elfogadásakor, hogy a közeljövőben se terhelje a mini bölcsődés
gyermekek szüleit az étkezési térítési díjon felül semmi nemű személyi térítési díj.
Az Ör. 1. számú Mellékletében rögzített határidő lejárt, így igazodva a 2019. évi költségvetésben
elfogadottakhoz, mindenképpen javasoljuk, hogy 2020. január 31. napjáig továbbra is személyi térítési
díj mentesen legyen lehetősége az ellátotti körzetben élőknek igénybe venniük a szolgáltatást.
Fent írt információk birtokában kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni
és arról dönteni szíveskedjék!

Határozati javaslat:
Döntés a mini bölcsődei ellátásról szóló rendelet módosítás elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzatának Jogi, Szociális Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a mini bölcsődei ellátásról szóló 18/2018. (IX.20.) számú önkormányzati
rendelet módosítást az előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Kelt: Harkány, 2019. március 20.
Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető

Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez
A tervezett rendelet módosítás társadalmi hatása: a tervezett módosításnak társadalmi hatása, hogy
igazodva a Gyvt. 29. §-sában írtakhoz szabályozásra kerül a helyben biztosított két csoportos mini
bölcsődei ellátásra történő jelentkezés módja, a felvételi eljárás rendje, azon gyermekek köre, akiket
előnyben szükséges részesíteni a felvételi eljárásban, az intézményvezető hatásköre és a gondozási
térítési díj összege.
A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: nincs ilyen hatása.

Környezeti és egészségi következménye: környezeti és egészségügyi hatása nincs.
Adminisztratív következmények: a tervezett módosítás csekély mértékben növeli az Önkormányzat
és a Hivatal adminisztratív terheit.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A Gyvt.
29. §-sa rögzíti a helyi rendelet alkotási kötelezettséget. A gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának
elengedhetetlen része az ellátás során alkalmazandó szabályok lefektetése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
feltételek adottak.

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (III. …) önkormányzati rendelete
a mini bölcsődei ellátásról szóló
18/2018. (IX. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a mini bölcsődei ellátásról szóló 18/2018.
(IX. 20.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör. 1. számú Melléklete az alábbi tartalomra módosul:

„1. számú Melléklet a 18/2018. (IX. 20.) számú rendelethez
A mini bölcsődében a gondozásért fizetendő személyi térítési díjakról:
A mini bölcsőde 2018. szeptemberi nyitása okán Harkány Város Önkormányzata 2018. szeptember
01. és 2020. január 31. közötti időszakra a gondozásért fizetendő személyi térítési díjat 0,-Ft
összegben határozza meg.”
Záró rendelkezések
2. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A képviselő-testület elrendeli jelen módosító
rendeletnek az 18/2018. (IX. 20.) számú alaprendelettel történő egységes szerkezetbe foglalását és
kihirdetését.

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2019. március 28-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta és
fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: Harkány, 2019. március …

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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