58/2006. (XII.15.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzati rendelet
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 5. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:
„ a) Az e rendeletben meghatározott gyermekvédelmi támogatásokra való jogosultság
megállapításához, illetve a jogosultság fennállásának időszakonkénti felülvizsgálatához a
kérelmezőnek nyilatkoznia kell jövedelmi helyzetéről és csatolnia kell a mellékletekben felsorolt
iratokat, igazolásokat.
b) Ha az önkormányzat vagy a jegyző hivatalos tudomása vagy környezettanulmány
lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat illetve a benyújtott jövedelemigazolásokat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa
lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló
vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a
fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban illetve az igazolásokban szereplő
jövedelem 70 %-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembe vételével kerül
megállapításra.”
2. §
A Rendelet 15.§ (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„A támogatás összege nem haladhatja meg a 40.000 Ft-ot.”
3. §
(1) 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)

110 %-a alatt van, a támogatás
111%-120 % között van, a támogatás
121%-130% között van, a támogatás

35 %-os
50 %-os
35 %-os

b) egyedülálló szülő, tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében
n
130 % alatt van, a támogatás
35 %-os
131%-140% között van, a támogatás
50 %-os
141%-150% között van, a támogatás
35 %-os.”
(2) A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:
„Ha a kérelmező a jövedelmi helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,
ennek alapján normatív (központi költségvetésből finanszírozott) támogatásra jogosult, és
alacsony jövedelmi helyzete miatt az (1) bekezdésben foglaltak szerint önkormányzati
támogatásra is jogosult, annak a kérelmezőnek az önkormányzati támogatásból csak a normatív
összegen felüli mértékű támogatás állapítható meg. A kérelmező ebben az esetben a normatív
támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem benyújtásával, majd
megállapításával válik jogosulttá.”
(3) A Rendelet 16. § eredeti (3) bekezdése (4) bekezdésre változik.
4. §
A Rendelet 18. § (3) bekezdésében a ’rendszeres gyermekvédelmi támogatásban’ szövegrész
helyébe az alábbi szöveg kerül:
„rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben”.
5. §
Ezen önkormányzati rendelet 2006. december 15. napján lép hatályba.

