
A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL szóló
többször módosított

8/2003 (IV.17.) rendelet
módosításáról

A gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatás"-ról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20. .§ (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyermekek támogatásáról és a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 8/2003. ( IV.17.) rendeletét / továbbiakban: alaprendelet / az alábbiak
szerint módosítja:

1.§

(1) Az alaprendelet 2.§ első mondata és 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A törvényben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat
a./  jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
b./ a képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatást ( pénzbeli)
állapít meg.

(2) Az alaprendelet 2.§ (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az alábbi természetbeni
ellátásokkal biztosítja:

(3) Az alaprendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat az alapellátás keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó
alap ellátásokat szervezi és közvetíti:

a./ gyermekjóléti szolgálat
b./ gyermekek napközbeni ellátása
c./ gyermekek átmeneti gondozása

2.§

(1) Az alaprendelet 4.§ címe az alábbira változik: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

(2) Az alaprendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogosultsági feltételeket a Gyvt 19-
20/A §-ai továbbá a Gyer 65-67§-ai szabályozzák.

3.§

(1) Az alaprendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 A természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésére és a
kérelem elbírálására e rendelet 5.§-aiban foglaltak az irányadók.

(2) Az alaprendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:



A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a képviselő-testület döntésétől függően
természetben is nyújtható. A védelembe vett gyermek számára a támogatást
természetben kell nyújtani.

(3) Az alaprendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2. § (2) bekezdésben felsorolt természetbeni ellátások értékének meghatározásánál jelen
rendelet 5.§ (5) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.

4.§

(1) Az alaprendelet 7.§ (2) bekezdés a./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
( A kérelemhez csatolni kell: )

a.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a 149/1997.(IX.10.) Korm. r.
3. sz melléklet szerinti nyilatkozattal, továbbá a Gyer 65.§ (1) b./- f./ pontjai szerinti
megfelelő igazolásokkal együtt.

(2) Az alaprendelet 7.§ (5 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 A vagyoni helyzet vizsgálatánál a  Gyvt.19.§ (2), (7), (8),  131.§ (4) bekezdését, továbbá a
Gyer 65.§ (5) bekezdését  kell alkalmazni.

(3) Az alaprendelet 7.§ (6 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására
irányuló kérelmet el kell utasítani a Gyvt. 19.§ (8) bekezdésében foglaltak esetén.

(4) Az alaprendelet 7.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetőleg   a
megállapított jogosultságot  meg kell szüntetni a  Gyvt. 19.§ (9) bekezdésében foglaltak
esetén.

5.§

Az alaprendelet kiegészül az alábbi, az alaprendeletben 10/A § jelölésű rendelkezéssel:
Gyermekek átmeneti gondozása
A Gytv. 45.§-a szerinti személyes gondoskodást nyújtó alapellátást Mátraszentimre
Önkormányzata a Gyöngyösi Többcélú Kistérségi Tárulás útján biztosítja.

6.§

(1) Ez a rendelet 2006. február 10-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik az alaprendelet 2.§ (2) g./, 3.§
(2), II. fejezet címe, 8.§, 11.§ (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések.
(3) A rendelet SzMSz-ben előírt módon történő kihirdetéséről, továbbá az alaprendelettel
történő egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.

Mátraszentimre, 2006. február 8.

   Stuller András                                          dr. Bekecs Andrea
                               polgármester                                                      jegyző


