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19/2004. (V.06.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 

a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az 

egyéb gyermekjóléti ellátási formákról szóló 35/2003. (VI.16.) önk. rendelet 

módosításáról
*
 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésben foglalt, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. §. (1)-(2) bekezdés, 29. 

§. (1)-(2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 35/2003. (VI.16.) sz. önkormányzati 

rendeletét ( a továbbiakban: R. ) az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ Az R. 2.§.-t az alábbiak szerint módosítja és (3) bekezdéssel kiegészíti: 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest VIII. kerületében lakóhellyel rendelkező 

a.) magyar állampolgárokra, 

b.) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező 

bevándoroltakra, 

c.) magyar hatóság által menekültként elismert gyermekre és fiatal felnőttre és 

szüleire. 

(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) 

bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok 

állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. 

törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. 

(3) E törvény szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a 

Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében 

is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a 

gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 

2.§  Az R. 7.§. (5)-(6) bekezdése hatályát veszti. 

3.§  Az R. 9.§. (3) bekezdése hatályát veszti. 

4.§  Az R. 18.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) A VIII. kerületi lakóhellyel rendelkező kiskorú gyermek napközbeni ellátása az 

önkormányzat által fenntartott bölcsődei intézményekben térítésmentes. 

A VIII. kerületi lakóhellyel nem rendelkező törvényes képviselő gyermeke bölcsődei 

ellátásáért térítési díj fizetésére kötelezett, kivéve ha rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesül. 

5.§  Az R. 24.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1)  Az önkéntesen igénybe vett ellátás megszüntetésének módjai: 

a.) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszűnését a 

jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti, melynek alapján az intézményvezető 

az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a 

megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg: 

b.) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást 

megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei 

már nem állnak fenn.  
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6.§  Az R. 25.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

7.§.  Az R. 41.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(4) A gyermek átmeneti gondozása keretében ideiglenes jelleggel, állapotának megfelelő 

ellátást és éjszakai bentlakást kell biztosítani az olyan gyermek számára, aki lakóhelyéről 

önkényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt.  

8.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 


