
HAJDÚBAGOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

14/2005.(XII. 31.) ÖR számú rendelete 

 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

10/2005.(IX.21.) ÖR számú rendelet módosításáról 

 

1.§ 

 

(1) A 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „Az e rendeletben szabályozott 

pénzben és természetben nyújtott ellátások iránti kérelmeket a szülő vagy más törvényes képviselő, 

illetve a nagykorú jogosult a Polgármesteri Hivatalhoz nyújthatja be, a támogatás megállapítására 

irányuló eljárás hivatalból is indítható.” 

 

(2) A 3.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „A jogosult gyermek számára a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe, 

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

hatáskörébe tartozik. Azonnali intézkedést igénylő rendkívüli esetekben a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapításáról a polgármester dönt.” 

 

2.§ 

 

(1) A 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény iránti kérelmek elbírálásakor a jegyző a Gyvt. és a Gyer. alapján jár el.” 

 

(2) A 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás iránti kérelmet az e rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A 

kérelemhez csatolni kell a családtagok jövedelméről szóló igazolásokat.” 

 

(3) A 4.§ (3)-(4) bekezdése hatályát veszti. 

 

3.§ 

 

Az 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatást elsősorban készpénzben, pénztári kifizetéssel kell teljesíteni. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján 

természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára.” 

4.§ 

 

A 6.§ a) pont első gondolatjele, valamint a 7.§ hatályát veszti. 

 

5.§ 

 

(1) A 8.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Szociális és Egészségügyi 

Bizottság a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó 

család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került.” 

 

(2) A 8.§ (7) bekezdése hatályát veszti. 

 

6.§ 

 



A 9.§ (1) bekezdés első tagmondatában a „rendszeres és”, valamint a (3) bekezdés első 

tagmondatában a „rendszeres vagy” szövegrész hatályát veszti. 

 

7.§ 

 

A 13.§ -a helyébe a következő szöveg lép:  

 

„ (1) A gyermek napközbeni ellátása keretében ellátási naponként az alábbi térítési díjat kell fizetni: 

 

a) óvodai intézményi térítési díj: 240.-Ft/ellátási nap, 

b) iskolai intézményi térítési díj: 259.-Ft/nap,  

mely tartalmazza a tízórait, ebédet, uzsonnát, de nem tartalmazza a 15%-os áfát. 

 

 

A gyermekek étkezési intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente két alkalommal 

vizsgálhatja felül. 

Ha az étkezési térítési díj összegében változás történik, a megállapított térítési díj összegét kell 

alkalmazni 

 

(2) Az ellátást igénybe vevő a térítési díjat a „Falugondnokság Hajdúbagos” Kht. részére – a 

teljesített ellátás alapján, számla ellenében, a számla kézhezvételekor köteles megfizetni.” 

 

8.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult 

ügyekben kell alkalmazni.  

 

 

Hajdúbagos, 2005. december 28. 

 

 

  

Szabó Lajos sk. Jenei Attila sk. 

  Polgármester      jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2005. december 30. 

 

 

 

Jenei Attila  

    jegyző 

 

 

 


