
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
28/2006. (XII. 09.) KT. 

r e n d e l e t e 
 
 

A gyermekek védelméről szóló 14/2006. (VI.09.) KT. sz. rendelet kiegészítéséről  
és módosításáról 

 
l. §. 

 
Általános rendelkezések 

 
A Rendelet 1.§.-a a következő (4),(5),(6) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4),(5),(6),(7) 
bekezdések számozása (7),(8),(9,(10) bekezdésekre változik: 
 
(4) Ha a hatáskört gyakorló hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása 
alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a becsatolt igazolásokban, nyilatkozatban 
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában/használatában álló vagyon fenntartási 
költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.  
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő 
jövedelem 70%-át, a valós jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével kerül 
megállapításra. 
 
(5) Az (4) bekezdés szerinti fenntartási költségeknek minősülnek a közüzemi díjak, a lakbér, a 
közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó-és adójellegű 
befizetések, gépjármű fenntartási költségek, valamint a hiteltörlesztés, élelmezés, ruházkodás 
költségei.  
A költségeket számlákkal kell igazolni. Amennyiben azok számlával nem igazolhatóak, pl. 
gépjármű fenntartási költségek, élelmezés, ruházkodás költségei, azt személyes nyilatkozat 
alapján kell megállapítani. 
 
(6) Amennyiben a környezettanulmány alapján megállapított és a vagyonnyilatkozatban 
feltüntetett adatok között eltérés mutatkozik, abban az esetben a vagyon tényleges forgalmi 
értékének megállapítása érdekében: 
 

• az ingatlan becsült forgalmi értékének megállapítása esetén az ingatlan fekvése 
szerinti illetékhivatalt, 

• egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám-és pénzügyőrség vagy független szakértő 
bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket. 

 
2.§. 

 
Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

 
A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Gyermekétkeztetés: 
a.) Általános Iskola Napközi Otthona 296.-Ft+ÁFA 
a.) Napközi Otthonos Óvoda  251.-Ft+ÁFA 



 
3. § 

 
 
A Rendelet 7. § (2) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
a.) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott  

jogosultak esetén     279.-Ft+ÁFA 
 
 

4. §. 
 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az 1.§ rendelkezéseit 2006. november 1. napjával 
visszamenőleg kell alkalmazni a folyamatban lévő ügyekre, a 2.§. 2007. január 1. napján lép 
hatályba. 
 
Ibrány, 2006. november 29. 
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