Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére
Tárgy: A gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendeletben szabályozott beiskolázási segély
vonatkozásában indokolttá vált az előírások felülvizsgálata a hatékonyabb eljárási gyakorlat
kialakítása érdekében.
Indokolás
A gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendeletet módosító rendelettervezet szerint a
beiskolázási segélyre való jogosultság megállapítására vonatkozó hatáskört a képviselő-testület
a polgármesterre ruházza át. A hatáskör átruházása az önkormányzati hatósági ügymenet
hatékony és költségtakarékos lefolytatását, az ügyintézési idő lerövidítését szolgálja.

Előzetes hatásvizsgálat
A rendeletalkotás
a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős,
b) költségvetési hatása: nem jelentős,
c) környezeti, egészségi következménye: nincs,
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendeletalkotás kapcsán felmerülő
adminisztratív feladatokat a közös önkormányzati hivatal látja el.
A rendelet megalkotásának szükségessége: a helyi társadalmi viszonyok figyelembe vétele a
helyi jogalkotásban.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
a) személyi: rendelkezésre áll,
b) szervezeti: rendelkezésre áll,
c) tárgyi: rendelkezésre áll,
d) pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (…..) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló
9/2009. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló
9/2009. (IX.1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 4.§-a az alábbi (5)
bekezdéssel egészül ki:
„ (5) A beiskolázási segélyre való jogosultságról – e rendelet 1. melléklete szerint – a
polgármester dönt.”
2. § A Rendelet 1. melléklete az alábbi 2) ponttal egészül ki:
„ 2) Döntés a 4.§ (1) bek. szerinti beiskolázási
segélyre való jogosultság megállapításáról
Képviselő-testület

Polgármester”

3. § (1) Ez a Rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző, az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
gondoskodik.
Alsószölnök, 2017. …
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetése 2017. ……..-án megtörtént.
Alsószölnök, 2017. …………..
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző
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A fentiek alapján kérem a rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását.
Alsószölnök, 2017. augusztus 7.
Összeállította: Szukicsné Skaper Mónika jegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

