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Tisztelt Képviselő testület!  
 
 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete- az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a  a Magyarország 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2010 
(III.26.)  sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következő javaslatot 
teszi:  
 
Gyermekek karácsonyi, és egyéb támogatása 
 
 
21.§ 1.) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetôvé teszi – hivatalból, jövedelemre 
tekintet nélkül – a karácsonyi ünnepek elôtt a 0–18 éves korú gyermekek részére támogatást 
biztosít. A támogatás összegét a képviselô-testület az önkormányzat éves költségvetésének 
függvényében állapítja meg.  
 
     2.) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetôvé teszi – hivatalból, jövedelemre 
tekintet nélkül – az oktatási nevelési intézmény kérésére a hátrányos helyzetű 2–16 éves korú 
gyermekek részére támogatást biztosít. A támogatás összegét a képviselô-testület az 
önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 
 
 
Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy a beterjesztett rendelettervezet a elfogadni 
szíveskedjen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Újhartyán Község Önkormányzatának 
…./2013. (….) sz rendelete  

az” Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő- testületének 
a 3/2010. (III.26.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről”  

szóló rendelet módosításáról 
 
 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete- az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a  a Magyarország 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a  gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2010 
(III.26.)  sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következő javaslatot 
teszi:  
 

1.§ 
 
A rendelet 17. §. az alábbiakkal egészül ki:  
 
            - gyermekek karácsonyi, és egyéb támogatása 
  
 

2. §.  
 

A 21. §-t  megjelölő alcím  az alábbiak szerint változik:  
 
Gyermekek karácsonyi, és egyéb támogatásai 
 

3.§. 
 

A rendelet 21. §. (2) bekezdéssel egészül ki:  
 
2.) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre 
tekintet nélkül – az oktatási nevelési intézmény kérésére a hátrányos helyzetű 2–16 éves korú 
gyermekek részére támogatást biztosít. A támogatás összegét a képviselő-testület az 
önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.  
 
 
Ez a rendelet 2013.                   -étől hatályos. 
 
Újhartyán, 2013..  
 
 
Schulcz József                                                                        Göndörné Frajka Gabriella 
 Polgármester                                                                                           jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
Újhartyán, 2013……..      Göndörné Frajka Gabriella 
                  jegyző                 
 


