
 1 

11/2005. (III.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 

a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint  az 

egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 35/2003.(VI.16.) ök. sz. 

rendelet módosításáról
*
 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében a rendszeres és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 

35/2003. (VI.16.) ök. sz. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet)  az alábbiak szerint módosítja: 

1.§  A  Rendelet 4.§  (4) bekezdés helyébe a következő lép:  

„A jövedelemszámításnál irányadó időszak – ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a 

havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél  a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig 

az egy évet nem haladhatja meg.” 

2.§  A  Rendelet 10.§ (2) bekezdés helyébe a következő lép: 

„Azon tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek után, akire tekintettel a 

tárgyév június hónapjában rendszeres támogatást folyósítanak - kormányrendeletben 

meghatározott mértékű - egyszeri támogatás jár. Az egyszeri támogatás összegét a június 

hónapban esedékes rendszeres támogatás folyósításával egyidejűleg kell kifizetni.” 

3.§ A Rendelet 43. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Az átmeneti gondozásba vételhez a Gyermekek Átmeneti Otthona beszerzi a Gyermekjóléti 

Szolgálat által készített környezettanulmányt.” 

4.§ A Rendelet 44. § -a helyébe a következő lép: 

„(1) Ha a törvény másképpen nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 

megszűnik 

     a/  határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított 

időtartam -  leteltével, 

     b/  a jogosultsági feltételek megszűnésével. 

(2)  Az önkéntesen igénybevett 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. 

(3)  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.” 

5.§  Ezen  önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba 
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 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 26/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018. 

OKTÓBER 12-TŐL 

Rendelkezései beépítve a 35/2003.(III.15.) ök. sz. rendeletbe. 


