
Hajdúbagos Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2005. (IV.13.) ÖR. számú rendelete 

 
 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú rendelet módosításáról 

 

1.§ A rendelet 2.§ (1), (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed  

a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Hajdúbagos község területén tartózkodó magyar 

állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy 

bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, 

fiatal felnőttre és szüleire,  

b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben 

meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon 

túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen 

Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.” 

 

2.§ (1) A rendelet 4.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„ (3) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány 

készítésével vizsgálható.” (1997. évi XXXI. Tv. 19.§ (5) bek..)  

(2) A rendelet 4.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Ha az önkormányzat hivatalos 

tudomása vagy a környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel Gyvt. 129.§ (2) bek. 

szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve 

saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit 

igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 

jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70%-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek 

figyelembevételével kerül megállapításra.” 

(3) A rendelet 4.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) A szociális bizottság elrendeli a kérelmező 

és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyoni helyzetének vizsgálatát, amennyiben a (2) 

bekezdésben meghatározott eljárás nem vezetett eredményre. A vagyoni helyzet vizsgálatához a kérelmező 

köteles becsatolni a 149/1997.(IX.10.) Korm. r. 6. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.” 

 

3.§ A rendelet 9.§ (3) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti. 

 

4.§ Záró rendelkezések 

Ez a rendelet 2005. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése előtt benyújtott de még el nem 

bírált kérelmek elbírálásánál alkalmazni kell. 

 

Hajdúbagos, 2005. április 13. 

    ______________________                                     _____________________ 

    Szabó Lajos                            Jenei Attila 

               polgármester                  jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2005. április 14.  

                

                  Jenei Attila s.k. 

            jegyző 


