Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének
23/2008.(XI.27.) rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszerér l szóló 7/2007. (III.30.) számú rendelet
módosításáról
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testülete a gyermekvédelem helyi
rendszerér l szóló 7/2007. (III.30.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
Az R. 4. §-ának (1) bekezdése a következ c) ponttal egészül ki:
[b) a gyermek árvaellátásra jogosult, vagy]
„c) a gyermek halmozottan hátrányos helyzet .”
2.§
Az R. 4. §-ának (2) bekezdése a következ d) ponttal egészül ki:
[c) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az árvaellátás folyósításáról szóló igazolást,
valamint]
„d) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a halmozottan hátrányos helyzetr l szóló
igazolást.”
3.§
Az R. 5. §-a helyébe a következ rendelkezés lép:
„5. § A rendszeres gyermekvédelmi segély havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 10 %-a.”
4.§
Az R. 6. §-a helyébe a következ rendelkezés lép:
„6. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi segély – a kérelem benyújtásának napjától – egy évre
állapítható meg. Az egy éves id tartam lejárta után a támogatás ismételt megállapításához új
kérelmet kell el terjeszteni.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi segélyre való jogosultság bármely okból történ
megszüntetése esetén a jogosultság a megszüntet határozat meghozatalát követ második
hónap els napján sz nik meg.”
5.§
Az R. 7. §-a a következ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott két jövedelmi értékhatártól különösen
indokolt, kivételes méltánylást igényl esetben, a nyugdíjminimum összegének 75 %ával el lehet térni”
6.§

Az R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:
„12. § (1)
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a rendszeres gyermekvédelmi
segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható, els sorban a védelembe vett és
halmozottan hátrányos helyzet gyermekek számára, különösen az alábbi formákban:
a)
általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszertámogatása,
b)
a tandíj átvállalása,
c)
étkezési térítési díj kifizetése,
d)
egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.
(2)
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a rendszeres gyermekvédelmi
segély konkrét formájáról (pénzben, vagy természetben való nyújtásáról) a döntésre jogosult
a megállapító határozatban rendelkezik.”
7.§
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
Balatonkenese, 2008. november 26.
Sörédi Györgyné sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyz

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján 2008. november 27.
kifüggesztésre került.
Balatonkenese, 2008. november 27.
Wolf Viktória sk.
jegyz

napján

