21/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet
a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
megállapításának helyi szabályairól szóló 15/2008. (VII. 07.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a gyermekek
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 18. §-a, a 21. §-a és a 131. §-a alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. § A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapításának helyi
szabályairól szóló 15/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 1. §-a
az alábbiak szerint módosul:
„1. § A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. §-ában
közigazgatási területén élı személyekre.”

meghatározott, Hajdúnánás város

2. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az ESzB a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretének terhére támogatást
nyújthat a hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető gyermekeknek, akik a
nevelési-oktatási intézmény igazolása alapján az általuk szervezett szakmai táborokban, vagy
egyéb, oktatáshoz kapcsolódó programokban vesznek részt, és térítési díj fizetésére
kötelezettek.
Az adható támogatás mértéke elérheti a térítési díj teljes összegét, melynek utalása az
intézményhez történik.”
3. § Az ÖR. 4. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(6) Az ESzB - a nevelési-oktatási intézmény vezetıje által megállapítható étkezési
kedvezményen kívül, a Gyv. 18. § (2) bekezdésére tekintettel - további étkezési terítési díj
kedvezményt állapíthat meg egy költségvetési évre, a szülı vagy törvényes képviselı
kérelmére, az oktatási-nevelési intézmények nappali tagozatán tanuló gyermekek részére, a
gyermekintézmény javaslata alapján azon családok részére, akik a díj megfizetésére anyagi és
szociális körülményeik miatt nem képesek.
4. § Az ÖR. 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A benyújtott jövedelem nyilatkozatban és igazolásban szereplı adatok valódiságát a
támogatás megállapításával kapcsolatos eljárás során szükség esetén a Polgármesteri Hivatal
ügyintézıje környezettanulmány készítésével ellenırzi. Felhívhatja a kérelmezıt az általa
lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója tulajdonában
álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Amennyiben a
fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozaban szereplı jövedelem 70 %-át, a
valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembe vételével kerül megállapításra.”
5. § Az ÖR. 5. § (7)-(8) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(7) A hatáskör gyakorlója a megtérítést méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti
abban az esetben, ha a családban az egy fıre esı jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj 80 %-át nem éri el.
(8) A gyermekvédelmi támogatások iránti kérelmek elbírálásánál a jövedelem számításnál
irányadó idıszak a havonta rendszeresen mérhetı jövedelemnél egy hónap, egyéb
jövedelmeknél pedig egy év.”
6. § Az ÖR. 5. §-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A pénzeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapításáról
rendelkezı, a kérelemnek teljes egészében helyt adó határozatok esetében alkalmazható a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 72. § (4) bekezdése.”
7. § Hatályba léptetı és záró rendelkezések
E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben
is alkalmazni kell.
Hajdúnánás, 2009. szeptember 24.

