Előzetes hatásvizsgálat Jánoshalma Város Önkormányzata
../2016.(III.29.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez
a gyermekek védelméről szóló
17/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról alábbi szempontok alapján:
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
94.§ (2) bekezdése.
1. Társadalmi hatása
A Gyvt. a család- és gyermekjóléti szolgálati, valamint központi feladatait az Önkormányzat feladatai
közé sorolta.
A lakosok csak más épületben vehetik igénybe az ellátást ugyanazon személyektől.
2. Gazdasági hatása
Nem releváns.
3. Költségvetési hatása
A rendelet módosítása többletforrás biztosításával nem jár, a finanszírozást az Önkormányzat minden
évben megigényeli.
4. Környezeti következményei
Nem releváns.
5. Egészségi következményei
Nem releváns.
II. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a
Polgármesteri Hivatalban az adminisztratív terhek növekednek.
III. Szükségessége
Törvényi felhatalmazás.
IV. Rendelet elmaradásának várható következményei
Mulasztásos törvénysértés.
V. A jogszabály alkalmazásának személyi feltételei
A személyi feltételek rendelkezésre állnak az Óvodában és a Polgármesteri Hivatalban.
VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek
Az alkalmazáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak az Óvodában és a Polgármesteri Hivatalban.
Az Óvodában a szükséges szervezeti módosítások megtörténtek.
VII.A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi és pénzügyi feltételei
A tárgyi és pénzügyi feltételek a 2016. évi költségvetésben betervezésre kerültek, további feltételek
biztosítása nem szükséges.

INDOKOLÁS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosulásával a család- és gyermekjóléti szolgáltatási
és központ működtetésének feladatai az Önkormányzathoz kerültek 2016. január 1. napjától. A
működési engedély kiadása folyamatban van, ezért szükséges a rendeletet is a változásokhoz
igazítani.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a
rendelet módosítást megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára.
Jánoshalma, 2016. március 17.
Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

Malustyik Béla sk.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

Jánoshalma Városi Önkormányzat
../2016.(III.29.) önkormányzati rendelet-tervezete
a gyermekek védelméről szóló
17/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jánoshalma Város Önkormányzata a gyermekek védelméről szóló 17/2013.(XII. 01.)
önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:
1.§ A rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:
A Jánoshalma Város Önkormányzat közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére az
alábbiak szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat azaz a
a) gyermekjóléti szolgálat, valamint
b) gyermekek napközbeni ellátását a
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központban
biztosítja.
Záró rendelkezések
2. § (1) A rendelet 2016. március 30. napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jánoshalma, 2016. március 24.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

Jánoshalma, 2016. március 29.
Dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző

