HERÉD KÖ ZSÉG Ö NKO RMÁNYZAT
24/2009. (XII.15.) rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2008.(IV.1.) rendelet módosításáról
Heréd Község Önkormányzata „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló, többször
módosított 1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban:Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 21. § (1)
bekezdésében, 29. § (1) és (2), valamint 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2008.(IV.1.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
(1) A R. általános rendelkezések 1.§ (3) bekezdése a „Gyer-ben” szövegrészt követően kiegészül az
alábbi: „a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló mód.
149/1997.(IX.10.) Korm.rendeletben” szövegrésszel.
(2) A R. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt szabályozó 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ (2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a
szülő, vagy más törvényes képviselő , illetve a nagykorú jogosult az önkormányzat körjegyzőségi
hivatalánál terjeszti elő. A kérelemhez mellékelni kell a család a kérelem benyújtását megelőző
hónapjában keletkezett nettó jövedelmeiről szóló igazolásokat, valamint a Gyer. 3. sz. melléklete
szerinti vagyon-nyilatkozatot.”
(3) A R. rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szabályozó 5.§-a kiegészül a következő (2)-(3)
bekezdéssel, mellyel az azt követő bekezdések számozása egyel növekszik:
„(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a család, amelyben az egy
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 130% -át, gyermekét
egyedül nevelő szülő esetében 140%-át.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott jövedelemhatárra való tekintet nélkül, de a jövedelmi
helyzet igazolásával a Képviselő-testület méltányosságból rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást állapíthat meg tartós betegség és kórházi kezelés esetén.”
(4) A R. jelen rendelet 1.§ (3) bekezdésével 5.§ (4) bekezdésévé számozott 5.§ (2) bekezdése kiegészül
az alábbi francia bekezdéssel:
„- tartós beteg, kórházban kezelt gyermekre a támogatás maximális összege évi 30.000,-Ft.”
(5) A R. jelen rendelet 1.§ (3) bekezdésével 5.§ (6) bekezdésévé számozott 5.§ (4) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A támogatás iránti kérelmet a Képviselő-testülethez lehet benyújtani. A kérelemhez
mellékelni szükséges a család számára folyósított a kérelem benyújtását megelőző hónap
nettó jövedelmeiről szóló igazolásokat.”
(6) A R. gyermekjóléti szolgáltatást szabályozó 6.§ (4) bekezdésében az „1.§ (3) bekezdése” szövegrész
helyébe az „1.§ (4) bekezdése” szövegrész lép.
(7) A R. záró rendelkezéseket szabályozó 8.§ (1) bekezdése kiegészül a következő szövegrésszel: „A
rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.”
2. §
(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző
gondoskodik és közzéteszi a módosított rendeletet módosításával egységes szerkezetben.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. vagyonnyilatkozat mintát tart almazó
1.sz. melléklete.
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Záradék:
A rendeletet 2009. 12.15. napján kihirdettem.
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