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Budapest-Csepel Onkormanyzata az 1990. evi LXV. tv. 1.§./31 bekezdeseben, 
valamint az 1993. evi Ill. tv. 45. §. I11 bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan a 
kovetkezoket rendeli el: 

' ' E rendelet hatalya kiterjed a Budapest-Csepel Onkormanyzata kozigazgatasi teruleten 
allando lakhellyel rendelkezo szemelyekre, tovabba az allando tartozkodasra jogosito 
szemelyi igazolvannyal rendelkezo bevandorolt valamint a magyar hatosagok altal 
menekultkent elismert szemelyekre, ha azok allando csepeli lakhellyel rendelkeznek. 

(1) ~tmeneti segelyben ( tovabbiakban: segelyben ) lehet reszesiteni azt a szemelyt 
aki letfenntartast veszelyezteto rendkivuli elethelyzetbe kerult. 

(2) Az (I) pontban meghatarozottak kozul elso sorban azokat a szemelyeket reszesiti 
segelyben, akik onmaguk, illetve csaladjuk letfenntartasarol mas modon nem tudnak 
gondoskodni, vagy alkalmankent jelentkezo tobbletkiadasok kulonosen hosszantarto 
betegseg elemi kar miatt anyagi segitsegre szorulnak. 

(3) A segelyben az a szemely reszesitheto akinek csaladjaban az egy fore juto 
jovedelem a 6.S. (1) bekezdes kivetelevel az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb 
osszegenek ketszereset indokolt figyelembe venni. 

(4) Egy naptari even belul ugyanaz a szemely negy alkalommal reszesitheto 
segelyben. 

(5) A segely osszege az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 
masfelszereset a 6.S. (1) bekezdes kivetelevel nem haladhatja meg. 

A segely 3.000.-Ft-nal kevesebb osszeg nem lehet kivetel az 1 .§. (2) bekezdeseben 
szabalyozott azonali segelynyljjtas amelynek osszege egysegesen 1.000.-Ft. 

(6) A segelyt az adott helyzetben legindok~ltabb formaban ( penzbeli, terrneszetbeni 
ellatasban, vagy szemelyes szolgaltatasban) kell nyljjtani. 



(7) Penzbeni ellatas helyett nyujtott termeszetbeni ellatas kulonosen az elelmiszer, a 
tankonyv, a tuzelosegely lehet. 

(8) A segely felvetelere kiskorlj eseten a torvenyes kepviselon kivul a kiskorli 
hozzatartozoja, gondozoja, partfogoja, nevelesi - oktatasi intezmeny gyermek- es 
ifjljsagvedelmi felelose, illetve a 14 eletevet betoltott kiskoru is feljogosithato. A penz 
felvetelere jogosult szemely kotelezheto arra, hogy a hatarozatban megadott idon belul 
a segely felhasznalasarol szamoljon el. 

(1) A segely folyositasa iranti eljaras kerelemre vagy hivatalbol indul. 

(2) A segely iranti kerelmet Budapest-Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal 
1Jgyfelszolgalati Irodajan irasban vagy szoban kell eloterjeszter~i. 

(3) A segely iranti kerel met a segelyre szoru lo szemely, illetve barki eloterjesztheti. 
, , A Polgarmesteri Hivatal az eljarast hivatalbol is megindithatja. 

(1) A segelyt igenylo koteles irasbeli nyilatkozatot tenni arrol, hogy vagyonnal nem 
rendelkezik. ( peldaul gepkocsi, telek, hetvegi haz) 

(2) A Hivatal az adatok valodisagat ellenorzi. 

(3) A kerelemhez csatolni kell 

a) a benyujtast megelozo 3 honap jovedelmet tanljsito igazolast a csalad 
jovedelemmel rendelkezo tagjai reszerol, 

b) minden egyeb olyan igazolas fenymasolatat mely megalapozhatja az ellatasra 
jogosultsagot ( pl. korhazi zarojelentes, orvosi szakvelemeny, rendorsegi 
jegyzokonyv, stb.. . . 

5.9. 

(1) A segelyrol a polgarmester hatarozattal dont. 

(2) A hatarozat egyszeri vagy az ev soran folyositando tobbszori segely kifizeteset is 
engedelyezheti. Ez utobbi esetben fel kell sorolr~i a kesobbi kifizetesek idopontjait es a 
kifizetesre kerulo osszegeket. 

(1) A polgarrnester, kivetelesen indokolt esetben rendkivuli meltanyossagbol a 
rendelet. 2.s. (5) bekezdese alapjan meghatarozottnal magasabb osszegu segely 



folyositasat is elrendelheti es felmentest adhat a rendelet 2.s. (3) bekezdeseben 
meghatarozott ertekhatar alol. 

(2) Segelyben csak renkivuli meltanylast erdeml6 esetben reszesithete az a szemely, 
a ki 

a.1 rendszeres nevelesi segelyben, 
b.1 gyermekintezmenyek teritesi dijanak fizeteseben, 
c.1 kozgyogyel latas ban 

reszesul. 

A jegyzo az 1993. evi Ill. torveny 18.s. alapjan a segelybeli reszesulo szemelyrol 
nyilvantartast vezet. 

Jelen rendelet alkalmazasaban jovedelem, a maganszemelyek jovedelemadojarol 
szolo torvenyben jovedelemkent meghatarozott vagyoni ertek (bevetel) munkavallaloi 
jaruleka, szemelyi jovedelemadoval, egeszsegbiztositasi - es nyugdijjarulekkal, 
valamint a maganszemelyek jovedelemadojarol szolo torvenyben elismert koltsegekkel 
csokkentett resze, fuggetlenul attol, hogy adomentesnek vagy adokotelesnek minosul, 
kiveve a mozgasserultek kozlekedesi tamogatasa, a rokkantsagi jaradek, a va kok 
szemelyi jaradeka. 

Jelen rendelet alkalmazasaban vagyon: minden ingatlan, ingodolog, tovabba vagyoni 
erte ku jog, amelynek egyuttes forgalmi erteke az oregseg i nyugdij minden kori 
legkisebb osszegenek otvenszereset meghaladja es amelynek hasznositasa nem e 
veszelyezteti a vagyonnal rendelkezo lakhatasi es megelhetesi felteteleit. 

Jelen rendelet alkalmazasaban csalad, az egy haztartasban eletvitelszeriien egyutt 
lako kozeli liozzatartozok ( hazastars, elettars, egyeliesagbeli rokon, orokbefogadott-, 
mostoha- es nevelt gyermek, orokbefogado-, mostoha- es neveloszulo. 

Jelen rendeletben nem szabalvozott kerdesekben az 1981. evi I. tv.4 es 
1993. evi Ill. tv.-t kell megfeleloenalkalmazni. 


