Vigántpetend

község Önkormányzata Képviselőtestületének

…/2017. (………) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

(Tervezete)

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2017. (………) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III
törvény 92. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. §
(1) és (7) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében és 92.§ (2)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában és a 151.§ (2a) bekezdésében, továbbá a
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8) pontjának
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2)Kérelmére gyermekek tanulmányainak támogatására jogosult az a szülő, akinek a
családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak
400 %-át nem haladja meg.
(2) Rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) A támogatás mértéke:
óvodás gyermek:
10.000.-ft.
általános iskolai tanuló:
15.000.-ft.
középiskolai tanuló:
20.000.-ft.
felsőfokú intézmény hallgatója:
30.000.-ft.
2. §
Rendelet 17.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4)A támogatás mértéke: gyermekenként 30.000.-ft.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első nap lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti
Győriványi Dániel
polgármester

Rendelet kihirdetve: 2017. augusztus ….

Takács Lászlóné
jegyző

Takács Lászlóné
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltétele
ket”.
A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a már eddig is meglévő gyermekek
tanulmányainak támogatási összege megemelésre kerül segítve a családok anyagi helyzetét.
Gazdasági, költségvetési hatása, hogy az ellátás fedezet az önkormányzat költségvetésében
rendelkezésre áll.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem indukál.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A Rendelet megalkotásának elmaradása eljárást nem von maga után.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel, a segélyezés jelenlegi szinten tartása viszont több
pénzügyi forrást igényel az eddig megszokottnál.
Monostorapáti, 2017. augusztus 10.
Takács Lászlóné
jegyző
Indokolás
1.§.2. § a módosító rendelkezést tartalmazza
3.§ hatályba léptető, és hatályon kívül helyezést tartalmazza

