Budapest Józsefváros Önkormányzatának
10/2008. (II.27.) számú rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról
szóló 4/2006.(I.25.) számú rendelet módosításáról *
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében a gyermekvédelmi támogatásokról,
valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2006. (I.25.) sz. rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:
„ A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok
állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is.”
2. §
A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:
„ A gyermekvédelmi törvény 4. § (3) bekezdése szerint kell eljárni 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.”
3. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a „124. §” szöveg helyébe a „ 18./A. §” szöveg kerül.
4. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
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„Az önkormányzat jegyzője megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135 %-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt
feltételeknek,
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 % -át az a) pont alá nem tartozó esetben.”
5. §
A Rendelet 10 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő lép:
„ (1) A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-én és november 1-én fennáll, a tárgyév július
és november hónapjában egyszeri támogatást folyósít.
(2) Az egyszeri támogatás összegéről az Országgyűlés dönt, a költségvetési törvény
elfogadásával egyidejűleg.”
6. §
A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:
„ A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási-nevelési intézménybe és
a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménytípusba járó gyermekek esetében a 18. § ban meghatározottakat kivéve az intézmény vezetője dönt a támogatás mértékéről, az alábbiak
szerint:
A normatív támogatásokat figyelembe véve, ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
a) egyedülálló szülő, tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek valamint a Gyvt. 20. § (3)
vagy (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nagykorú gyermek esetében
135 %-a alatt van, a támogatás
135%-140%-a között van, a támogatás
141%-150%-a között van, a támogatás

35 %-os,
50 %-os,
35 %-os,.

b) az a) pont alá nem tartozó esetben)
125 %-a alatt van, a támogatás
125%-130 %-a között van, a támogatás
130%-135%-a között van, a támogatás

35 %-os,
50 %-os,
35 %-os.”
7. §
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A Rendelet 18. § (3) bekezdésében a „rendszeres gyermekvédelmi támogatásban” szövegrész
helyébe az alábbi szöveg kerül:
„rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben”.
8. §
A Rendelet 35. § -ában a „Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fővárosi Szociális és
Gyámhivatala” megnevezés helyébe az alábbi kerül:
„ Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala”
9. §
A Rendelet 5. § (1), 6. § (3), (4), 8. § (1), 9. § (2), 11. §, 16. § (4), 17. § (4), 37. § (2) e.)
pontjában a „Gyermekvédelmi Osztály” megnevezés helyébe az alábbi kerül:
„Gyermekvédelmi Iroda”
10. §
Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
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