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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉNEK
4. NAPIRENDJÉHEZ
Tárgy: Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályairól szóló,
többször módosított 1/2001. (II.23.) sz. KT rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálni szükséges a tárgyban szereplő helyi
rendeletet. A törvényi változások a korábbi önkormányzati hatáskört jegyzői hatáskörre
változtatták, ezért ennek megfelelően módosítani szükséges a rendeletünket. Megszűntek
továbbá, illetve átalakultak bizonyos a törvényben szabályozott támogatási formák, amely
változások miatt szintén szükséges a helyi jogszabály módosítása.
A testület ez évben már módosította a helyi rendeletet és megszüntette az étkezést igénybe
vevő minden gyermek és tanuló számára a család jövedelmi viszonyaitól független étkezési
támogatást. Jelenleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szabályai szerint a család jövedelmi viszonyainak figyelembe vételével
részesülhetnek étkezési támogatásban a gyermekek és a tanulók, amelynek mértéke az 5.
osztályig 100%-os, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult. A 6., 7.
és 8. osztályban ez a támogatás 50%-os mértékű. Az étkezést igénybe vevő gyermekek és
tanulók között 12 fő van, akik részesülnek ebben a kedvezményben, de részükre célszerű
lenne további kedvezményt nyújtani a családi jövedelmi viszonyok alapján. Ez azt jelentené,
hogy akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem eléri, és nem haladja meg a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj (28.500 Ft) összegét, az további 50%-os kedvezményben
részesülne, tehát ingyen étkezne. Akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem eléri, és nem
haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét (150%-át,
42.750 Ft-ot) annak részére 25%-os kedvezményt biztosítana az önkormányzat az étkezési
térítési díjból. Az érintett gyermekek a szülei a fizetendő díj 1/4-ét kellene, hogy megtérítsék.
Erre a szabályozásra azért lenne szükség, mert ezeknek a családoknak a számára, ahol több
gyermek is nevelkedik, komoly anyagi terhet jelent az étkezés díjának megfizetése.
Kérem előterjesztésem megvitatását és elfogadását!
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