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Előterjesztés 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

 
Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi szabályait a 23/2015. 
(IX. 18.) önkormányzati rendeletében állapította meg. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat érintő módosításai az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát teszik szükségessé. 
A gyermekjóléti szolgáltatásból adódó feladatokat 2016. január 1. napjától Segesd Község 
Önkormányzata látja, mivel ő a feladatellátásra kötelezett. Ennek következtében ahol az 
önkormányzati rendelet Beleg Község Önkormányzatát nevezi meg a feladatok biztosítására 
kötelezett szervként, módosítás vált szükségessé. 
 
A jogszabályi környezet változását a rendeletnek is követnie kell, ezért módosítani szükséges a 
hatályos önkormányzati rendeletet. 
 
Előzetes hatásvizsgálat: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a 
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 
 
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a 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-módosítás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat 
tükrében – az alábbi tájékoztatás adható: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: 

 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: nem releváns 
 
ab) környezeti és egészségügyi következmények:nem releváns 
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ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatás:nem releváns. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogszabályi környezet változása miatt szükséges a rendelet módosítása. A módosítás 
elmaradásának következményeként jogszabálysértés valósulna meg, mivel nem lenne összhang a 
magasabb rendű jogszabályokkal. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet módosításának alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak, 
az eddigiekhez képest többlet pénzügyi feltételt nem követel meg. 
 
A Jat. 18. §-a szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben 
bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 
szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetének 
indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek a 
jogszabály indokolása is. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 
módosítását. 
 
 
Beleg, 2015. december 10. 
 
         Tamás Csaba 
         polgármester 
 


