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Budapest-Csepel ~nkormin~zata  az 1990. evi LXV. tv. 1. 5. /3/ bekezdesiben, 
az 1991. evi X X .  tv. 135. $-aban, valamint az 1993. evi 111. tv. 45.5. /1/ 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjhn a kovetkezoket rendeli el: 

E rendelet hatilya kiterjed a Budapest-Csepel hko~mkn~za ta  klizigazgatiisi 
teriileten Allando lakhellyel rendelkezo szemklyekre. 

(1) h e n e t i  segelyben (tovabbiakban: segelyben) lehet reszesiteni azt a szemdyt, 
aki a letfemtartbst veszelyezteto rendkiviili Clethelyzetbe keriilt. 

(2) Az (1) pontban meghatiuozottak koziil elsosorban azokat a szemklyeket 
reszesiti segklyben, akik o m g u k ,  illetve csaladjuk letfenntartas~~l mas mbdon 
nem tudnak gondoskodni, vam alkahankent jelentkezo tobbletkia~sok, 
kiilondsen hosszantarto betegseg, elemi kkc rniatt anyagi segitsegre szonrlnak. 

(3) A segklyben az, a szemkly reszesithetij, akinek csaladjaban az egy fore jut6 
jdvedelem - az 6. 5. (1) bek. kivetelevel - az oregsegi nyugdij mindenkori 
legIasebb osszegkt nem haladja meg. Az egyediilallb nyugdijas szemelyn6l az 
oregskgi nyugdij mindenkori legkisebb tisszegenek masfklszereskt indokolt 
figyelembe venni. 

(4) Egy nap& even beliil ueyanaz a szemely 4 aIkalommal rCszesithet6 
segelyben. 

(5) A seg6ly osszege az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegit - az 6. 5. 
(1) bek. kivetelivel - nem haladhatja me& de minimum 1.000.- Ft. 



(6) A segelyt, az adott helyzetben legindokoltabb formaban (penzbeli, 
termeszetbeni ellatisban, vagy szemelyes szolgaltatasban) kell nyhjtani. 

(7) Penzbeli ellatas helyett n*jtott tennkszetbeni ellatis, kiilonosen az elelmiszer, 
a tankonyv, a tiizelosegely lehet. 

(8) A segely felvetelere kiskoni eseten., a to~venyes kepviselon kivtd, a lskoni 
hozzatartozoja gondozojq ptmfogoja, nevelesi-oktatiisi intezrneny gyermek- es 
ifjusagvedelmi felelose, illetve a tizennegyedik eleteve: betoltott kiskod is 
feljogosithato. -4 penz felvetelere jogosult szemkly kotelezheto ma, hogy a 
hatirozatbm megadott idon beld a segely felhaszniilasirol szholjon el. 

(1) A segely folyositasa i rht i  eljhhs kerelemre vagy hivatalbo1 indul. 

(2) A segkly i rht i  kkelmet Budapest-Csepel Onkorm&nyzata Polgbesteri 
Hivatal ~syfklszolgalati Irodhjhn irasban vagy szoban kell elote rj eszteni. 

(3) A segely i rht i  kerelmet a segilyre szorul6 szemely, illetve bhki 
eltiterjesztheti. 
A Polgbesteri  Hivatal az eljkast hivatalbol is megindithatja. 

( 2 )  A Polghesteri Hivatal a segelyt ighylla szemely s z o c i ~ s  helyzet&ol 
tiij&kozodik, rnegiillapitksait az 1. s z h u  mellekletben szereplii 
kiirnyezettanulmhnyban rogziti. 

(2) A segelyt igenylo koteles a Polghesteri Hivatallal a szocidis helyzetinek 
felMsaban egyiittrn-iikodni. A kerelemhez csatoha kell mindazokat az iratokat 
(jovedelemigazolas, orvosi szakvtlemky, stb.), amelyek a dontes meghozatalat 
elBsegitik. 



(3) Nem sziikseges az igenylo szociidis helyzetet vizsgiilni es kornyezettanulmimyt 
kksziteni, ha olyan egyeb szocidis ellatasban reszesiil, amelynek alapjh a 
Polghesteri Hivatal a szocialis helyzetet a tirgyevben meg\/izsgata vagy az 
elotte hivatalbbl ismert. 

(1) A segelyrol a polghester hatkozattal dont. 

(2) A hathrozat egyszeri vagy az ev sorh folyositando tobbszijri segely kifizeteset 
is engedelyezheti. Ez utobbi esetben fel kell sorolni a kesobbi kifizetesek 
idopontjait es a kifizetesre keriilo osszegeket. 

(1) A polghester, kivetelesen indokolt esetben rendkiviili mel~yossagbol a 
rendelet 2. $. (5) bekezdtse alapjhn meghathozottniil magasabb osszegii segkly 
folybsithsat is elrendelheti es felmentest adhat a rendelet 2. 5. (3) bekezdesben 
meghathrozott trtekhathr a101. 

(2) Segklyben csak rendkiviili mklthylist erdemlo esetben reszesithetir az a 
szernkly, aki 

a.1 rendszeres nevelesi segelyben, 
b.1 gyennekintezmdnyek tkritesi di jhak fizeteseben, 
c.1 kozgyogyellatasban 

r t  szesiil. 

-4 jegyz6 az 1993, evi III. tv. 18. 8. alapjin a segklyben reszesiilo szemdlyrlil 
nydvhtartast vezet. 



Jelen rendelet alkalmazasaban jovedelem, a magimszemdlyek jdvedelemadoji~ol 
szolo torvhyben jovedelernkknt meghathrozott vagyoni Crtek (bevktel) 
munkavflaloi jhulekkal, szemelyi jovedelemadoval, egeszsegbiztositisi- es 
nyugdiJ.j~ekkal, valam.int a mag~zemelyek j(ivedelemadoj~o1 sd16 
torvenyben elismert kliltsegekkel cs0kkentett resze, figgetlend attol, hogy 
adomentesnek vagy adokbtelesnek minbsiil, kiveve a mozgiisseriiltek kozlekedesi 
thogatisa, a rokkantsagi jbad6k, a vakok szemelyi jhadeka. 

Jelen rendelet alka1mazAsaba.n csalad, az egy hhzhrkbban Wetvitelszeriien e w  
lako kdzeli hozzatartozok (hiizastiirs, eletttbs, egyenesagbeli rokon, orokbe 
fogadott-, mostoha- 6s nevelt gyermek, orokbefogadd, mostoha- 6s nevelosziilb). 

(1) Jelen rendeletben nem szabhlyozott kerdesekben az 198 1. evi I. tv. es az 1993. 
evi LU. tv.-t kell megfelel6en alkalmmi. 

(2) 3elen rendelet a kihirdetese napjh I@ hathlyba. 
Kihirdetes napja: 1993. a@s 1. 

Z5radek: 1 9 9 3 .  r n d r c i u s  3 0 - 6 n  k i h i r d e t v e .  


