
Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe: 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021. (III. 22.) önkormányzati 

rendelete a helyi gyermekvédelmi ellátásokról 

A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata már esedékes, mivel több olyan szabályozási elemet nem tartalmaz, amit a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előír. Ezek 

a következők: 

29. § (1)1 A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a 

továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjról rendeletet alkot. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza2 

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 

módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 

c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 

d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 

e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 

(3)3 Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a 

társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési 

önkormányzat - a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, 

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 

 

Az új rendelettervezet kibővítetten nevesítené: 

a.) pénzbeli és természetbeni ellátások: 

aa.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

ab.) gyermekétkeztetés 

 aba.) intézményi gyermekétkeztetés 

 abb.) ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

 abc.) szünidei gyermekétkeztetés 

 

b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

 
1 Módosította: 2011. évi CLIV. törvény 56. § (1) a). 

2 Módosította: 2011. évi CLIV. törvény 56. § (1) a). 

3 Beiktatta: 2011. évi CXCI. törvény 145. §. Módosította: 2012. évi CXCII. törvény 75. § (1) a), 2016. évi LXVII. törvény 

57. § 1., 2017. évi XCV. törvény 24. § (1) a). 



ba.) család és gyermekjóléti szolgáltatás 

bb.) gyermekek napközbeni ellátása keretében 

        bba.) bölcsődei ellátás 

rendszerét. 

Mindezek alapján a helyi gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozóan a meglévő rendelet 

módosítása helyett egy új, áttekinthető egységes önkormányzati rendelet megalkotását 

javaslom. 

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:  

1. Társadalmi-gazdasági hatása: a Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a 

már eddig is meglévő támogatások megmaradnak, a rendelettervezet a hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelel. A Tervezet gazdasági változást nem eredményez. 

2. Költségvetési hatása: a Tervezet a gyermekvédelmi ellátások terén alapvetően 

fenntartja a jelenlegi gyakorlatot, így az önkormányzat költségvetésére jelentős hatással 

nincs. 

3. Környezeti, egészségi következményei: nincs 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelettervezet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a 

rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli, a 

meglévő feltételekkel a rendelet alkalmazható 

5. Egyéb hatása: nincs 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelettervezet megalkotását a 

magasabb rendű jogszabályokkal való összhang, és a törvényben előírt rendeletalkotási 

kötelezettség teszi szükségessé 

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a jogalkotás 

elmaradása esetén a Kormányhivatal részéről törvényességi felügyeleti intézkedés 

várható 

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: a rendelettervezet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Mátranovák, 2021. március  

 

Urbányi Edina 

jegyző 

 


