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Tisztelt Közgyűlés!
I.
1.) 2015. évben a tehetséges tanulók támogatása kiemelten fontos vállalása az Önkormányzatnak,
amelyre tekintettel szükséges a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak
végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítása.
Cél a tehetséges tanulók támogatásába még több gyermek bevonása és a támogatás havi összegének
megemelése. Ezáltal komolyabb segítség nyújtható a rászoruló gyermekek részére. Szükséges
továbbá egyértelműen szabályozni, hogy mely tanévek tanulmányi átlaga vehető figyelembe a
jogosultság vizsgálata során.
Fentiek alapján javasolt a rendelet módosítása az alábbiak szerint:
a) A támogatásra való jogosultság feltételeként előírt jövedelemhatár emelése, a gyermeket gondozó
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege a nyugdíjminimum 250%-a (71.250.-Ft).
b) A támogatás mértékének emelése 10 hónapon keresztül havi 5000.-Ft-ról havi 10.000.-Ft-ra.
c) A pályázat benyújtását közvetlenül megelőző már befejezett két tanévben a tanulmányi átlag érje
el a 4,5-et.
2.) A rendelet eddig nem tartalmazta a jogosultság megállapításakor alkalmazandó, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) ide vonatkozó
rendelkezésére való utalást, amely most pótlásra kerül.
3.) A Rendelet mellékleteinek módosítása a támogatásra való jogosultság fentiekben leírt változása,
a Gyvt. 2015. január 1-től hatályos fogalmi meghatározásai, valamint a jövedelem számításra
vonatkozó rendelkezések pontosítása miatt szükséges.
II.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerinti 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 feltételeket.
A fentiek alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
− A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet megalkotásának kisebb mértékű társadalmi hatása várható, mivel már meglévő, a

szociális ellátórendszerbe beépült ellátások tekintetében teszünk javaslatot módosításra,
amely módosítás kedvezőbb feltételeket teremt az igénybevételhez.
Az önkormányzat költségvetésében a támogatások nyújtásához szükséges összeg
rendelkezésre áll.
− A Rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nem várható.
− Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása a Rendelet megalkotásának kis mértékben a
Szociális Osztályon realizálható.
− A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye tekintettel arra, hogy a módosítás önkormányzati döntésen alapuló
kedvezőbb támogatás-igénybevételi lehetőséget tartalmaz, nem határozható meg.
− A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előzőekben leírtak alapján a Rendelet tervezetét megtárgyalni
és elfogadni szíveskedjen.
Debrecen, 2015. március 19.
Dr. Papp László
polgármester

