Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete
18/2010. (XII.01.)Ör
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló
2/2007. (I.31.)Ör módosításáról
1. §
A 3. § (1), (2) bekezdései helyébe a következı rendelékezés lép:
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a.) Apátfalva község közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú,
valamint- ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik – a letelepedett,
bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által
menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal
felnıttre és szüleire;
b.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerısítı országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerően
tartózkodó gyermekeire is.

2. §
A 6. § (2) és (3) bekezdés helyébe a következı rendelékezés lép:
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezı
köteles saját maga, valamint családja, jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások
benyújtására
A jövedelem számításnál irányadó idıszak az Szt. 10. §-ának (2)-(5) bekezdése
szerint kerül megállapításra:
(2) A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve ıstermelıi
tevékenységbıl (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál,
amelyek adóbevallással már lezárt idıszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétıl eltelt idıtartam nem éri el a 12
hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idıtartama
alapján kell kiszámítani.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszőnt,
c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban
együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét meghaladó részét.
A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetı megszőntnek, ha az egyéni vállalkozói
tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint
megszőnt, az ıstermelıi igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetıleg a társas
vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékbıl.
(3) 6. § (4) bek. hatályon kívül helyezve

3. §
A 7. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelékezés lép:
A Szociális Bizottság a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra irányuló kérelmet elutasítja,
ha a családban a vagyon értéke az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladja.
4. §
A 9. § helyébe a következı rendelékezés lép:
Apátfalva Község képviselı-testülete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos
hatáskörök gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át.

5. §
(1) A rendelet azon rendelkezései, amelyeket a módosítás nem érintett, továbbra is
változatlanok és hatályosak.
(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. december 1-tıl kell
alkalmazni. A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 2/2007. (I.31.)
Ör 3. § (1), (2); 6. § (2),(3),(4); 7. § (2) bekezdése és a 9. §.
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