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4911 996. (X1.5.) K t  rendelete 

a szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrol 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a helyi onkormanyzatokrol szolo 
tobbszor modositott 1990. evi UV.tv. 16.S. I11 bekezdeseben biztositott jogkoreben 
eljarva a szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szolo tobbszor modositott 
1993. evi Ill. torvenyben ltovabbiakban: Sztl kapott felhatalmazas alapjan a penzbeli 
es termeszetben nyujtott szocialis ellatasok helyi szabalyairol a kovetkezo rendelet 
alkotja: 

I .  FEJEZET 

ALTALANOS RENDELKEZESEK 

A rendelet celja 

1 .§. E rendelet celja, hogy meghatarona az egyenek, a csaladok es a kozosseg 
szocialis biztonsaganak megteremtese es megijrzese erdekeben biztositott 
helyi szocialis ellatasok formait es szervezetet, a helyi szocialis ellatasokra vali 
jogosultsag felteteleit, valamint ervenyesitesenek garanciait. 

2.. A szocialis ellatas felteteleinek biztositasa Budapest-Csepel ~nkormanyzata 
teruleten - az egyenek onmagukert es csaladjukert, valamint a helyi 
kozossegeknek a tagjaiert viselt felelossegen tul - az allam kozponti 
szerveinek es Budapest-Csepel Onkormanyzatanak a feladata. 

A rendelet hatalya 

3 . .  111 A rendelet hatalya kiterjed a Budapest-Csepel ~nkormanyzata teriileten 
lako: 



a.1 a XXI. keriiletben allando bejelentett lakcirnrnel rendelkezo 
szernelyekre; 

b.1 a XXI. keruletben bejelentett tartozkodasi hellyel rendelkezo azon 
szernelyekre, akiknek Magyarorszagon nincs allando bejelentett 
lakcirne; 

c.1 az allando tartozkodasra jogosito szernelyi igazolvannyal rendelkezo, 
bevandorolt, valarnint a rnqgyar hatosagok altal rnenekultkent elisrnert 
szernelye kre. 

II 

121 A rnunkanelkuliek jovedelernpotlo tarnogatasa vonatkozasaban az I11 
bekezdesben foglaltakon tulmenoen a hajlektalan szernelyekre is kiterjed 
a rendelet hatalya. 

131 Az atrneneti segely vonatkozasaban az 111 bekezdesben foglaltakon 
tulrnenoen az eletet 6s a testi epseget fenyegeto veszely eseten a XXI. 
keriiletben tartozkodo szernelyekre is kite rjed a rendelet hatalya. 

I41 Az egyes szernelyes gondoskodas kereteben nyujtott ellatasok 
vonatkozasaban az I1 1 bekezdesben foglaltakon tulrnenoen a XXI. 
keriiletben eletvitelszeriien tartozkodo hajlektalan szernelyekre is kite rjed 
a rendelet hatalya. 

151 E rendelet rneghataroua a penzbeli, a terrneszetben nyujtott es a 
szernelyes gondoskodast nyujto szocialis ellatasok egyes forrnait, a 
jogosultsag felteteleit, annak megallapitasat, a szocialis ellatas 
finanszirozasanak elveit es intezrnenyrendszeret, tovabba a szocialis 
ellatast nyujto szervezet es a jogosult kozotti jogviszony fobb elerneit. 

161 E rendelet hatalya nern te rjed ki a kizarolag az Szt-ben szabalyozott 
szocialis ellatasokra Irnunkanelkuliek jovedelerr~potlo tarnogatasa, 
kozgyogyellatas alanyi es ~iorrnativ forrnai, kozternetes, gyerrneknevelesi 
tarnogatasl. 

I71 A futoolajat felliaszlialo' haztartasok tarnogatasarol kulon rendelet 
intezkedik. 

I11 E rendelet alkalrnazasaban 

a.1 jovedelern: a rnaganszernelyek jovedelernadojarol szolo 
torvenyben jovedelernkent meghatarozott vagyoni ertek /bevetel/ 
munkavallaloi jarulekkal, szernelyi jovedelemadoval, 
egeszsegbiztositasi es nyugdijjarulekkal, valamint a 
maganszemelyek jovedelemadojarol szolo torvenyben elismert 
koltsegekkel csokkentett resze fijggetlenul attol, hogy 
adomentesnek vagy adokotelesnek minosul. 
Nem minosul jovedelemnek a temetesi segely, az alkalmankent 
adott atmeneti segely az anyasagi tamogatas, valarnint - a 
szemelyes gondoskodasert fizetendo szemelyi teritesi dij 
megallapitasa kivetelevel - a sulyos mozgaskorlatozott szemelyek 



kozlekedesi tarnogatasa, a rokkantsagi jaradek es a vakok 
szernelyi jaradeka; 
A helyi raszorultsagtol fiiggij ellatasok megallapitasanal rninden 
jovedelernnek szarnit. 

vagyon: rninden ingatlan, ingo dolog, tovabba vagyoni erteku jog, 
arnelynek egyuttes forgalrni erteke az oregsegi nyugdij rnindenkori 
legkisebb osszegenek otvenszereset rneghaladja, es arnelynek 
hasznositasa nern veszelyezteti a vagyonnal rendelkezo lakhatasi 
es rnegelhetesi felteteleit; 

csalad: egy hiztartasban eletvitelszetiien egyutt lako kozeli 
houatartozok; 

kozeli hozzatartozo: a hazastars, az elettars, az egyenesagbeli 
rokon, az orokbefogadott, a rnostoha- es a nevelt gyerrnek, az 
orokbefogado, a rnostoha- es nevelosziilb; 

hozzatartozo: elettars, az egyenesagbeli rokon hazastarsa, a 
hizastars egyenesagbeli rokona es testvere, valamint a testver 
hizastarsa, tovab ba a jegyes; 

hiztartas: az igenylb es vele egyutt lako hhzastarsa, gyerrnekelil, 
valarnint tartasi szerzodessel rendelkezo szemely. (Kiveve e 
rendelet 43. 5 (3) bekezdese es 48. 5 (4) bekezdese. 

kozos hiztartasban elonek kell tekinteni: a felsofok~j 
tanulrnanyokat folytato gyermeket ha az igenylo lakasaban el es a 
katonai szolgalat rniatt atrnenetileg tavollev8 nagykonj gyerrneket; 

egeszsegileg karosodott gyermek: aki utan szuloje /gondviseloje/ 
ernelt szintii csaladi potlekban reszesul; 

egyedulallo: az aki hajadon, notlen, ozvegy, elvalt vagy 
hizastarsatol kulijn el, kiveve, ha elettarsa van. 
Az egyedulallosag szernpontjabol kulonelbnek kell tekinteni azt, 
aki hazastarsaval ugyanabban a lakasban lakik, ha 
- a hizassag felbontasa irant biroi eljaras van folyamatban vagy 
- biroi itelt Ibiroi egyezsegl alapjan hazastarsi- vagy 
gyerrnektartasdijat fizet vagy kap. 

tartasra koteles es kepes szernely: az d.1 pontban meghatarozott 
az a kozeli hozzatartozo, akinek csaladjaban az egy fore jut0 
jovedelern a tartasi kotelezettseg teljesitese mellett meghaladja az 
oregsegi nyugdij rnindenkori legkisbb osszegenek ketszereset, 
tovabba a tartast szerziidesben vallalo, illetve az a szernely is, akit 
a birosag tartasra kotelezett; 

szocialis intezrneny: az e rendeletben rneghatarozott szernelyes 
szocialis gondozast nyujto szervezet; 



I./ rendszeres penzellatas: a tappenz, a terhessegi- gyerrnekagyi 
segely, a gyermekgondozasi dij, a sajat jogu oregsegi nyugdij, a 
rokkantsagi nyugdij, az oregsegi jaradek, a munkakeptelensegi 
jaradek, az allando ozvegyi nyugdij - kiveve a hazastarsa jogan 
legalabb ket arvaellatasra jogosult gyermek eltartasarol 
gondoskodo szemely ozvegyi nyugdijat -, a vegkielegites, a szuloi 
nyugdij, az ozvegyi jaradek, a baleseti tappenz, a baleseti 
rokkantsagi nyugdij, a houatartozoi baleseti nyugellatas - kiveve a 
baleseti jaradekot -, a Foglalkoztatasi torveny / I  991/IV.tv./ alapjan 
folyositott penzbeli ellatas, az atrneneti jaradek, a rendszeres 
szocialis jaradek, a banyaszok egeszsegkarosodasi jaradeka, a 
rokkantsagi jaradek, a hadigondozottak es nemzeti gondozottak 
penzbeli ellatasai; a gyermekgondozasi segely, gyerrneknevelesi 
tamogatas, a munkanelkuliek jovedelempotlo tamogatasa, az 
apolasi dij; a rendszeres szocialis segely; nemzeti helytallasert 
elnevezesij potlek; csaladi potlek; 

m./ kereso tevekenyseg: minden olyan munkavegzessel jar6 
tevekenyseg, amelyert ellenertek jar; 

n./ hajlektalan: a bejelentett lakohellyel nem rendelkezo 
szemely; 

0.1 munkakeptelennek kell tekinteni azt a not, aki 65. eletevet illetoleg 
azt a ferfit, aki 70. eletevet betoltotte; 

p.1 rokkantnak kell tekinteni azt, aki munkakepesseget legalabb 67 %- 
ban elvesztette; 

121 Ah01 e rendelet jovedelmet ernlit, a csaladi potlekot, az arvaellatast, a 
hazastarsi potlekot, a hizastars utan jar6 jovedelempotlekot, a tartasdij 
cirnen kapott osszeget , a tanulmanyi osztondijat es a szocialis 
tarnogatast annak a szemelynek a sajat jovedelmekent kell 
figyelembevenni, akire tekintettel azt megallapitottak, illetve fizetik. 

A szocialis igazgatiis altalanos szabalyai 
Eljarasi rendel kezesek 

5.S. A szocialis ellatasra jogosultsag, a jogosultat erinto jog es kotelezettseg 
megallapitasara, tovabba a hatosagi ellenijrzesre /a tovabbiakban: szocialis 
igazgatasi eljaras/ az allamigazgatasi eljaras altalanos szabalyairol szolo 
tobbszor modositott 1957. evi IV . torveny /a tovabbiakban: ~ e . 1  rendelkezeseit 
a szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szolo tobbszor modositott 
1993. evi I1l.t~. /a tovabbiakban: Szt/-ben meghatarozott elteresekkel kell 
alkalmazni. 



6 . .  / I /  Az e rendeletben szabayozott penzbeli es termeszetben nyujtott szocialis 
ellatas iranti igenyt Budapest-Csepel ~nkorrnanyzata Polgarmesteri 
Hivatalanak ljgyfeszolgala'ti es Panaszugyi Irodajan, Szocialis Irodajan 
es Gyamugyi Irodajan lehet eloterjeszteni a rendszeresitett igenylolapot 
kitoltve es az azon felsorolt igazolasok csatolasaval. 

121 A szocialis ellatasra valo jogosultsag elbiralasahoz a kerelmezonek 
igazolnia kell csaladja vagyoni, jovedelmi viszonyait. 
A jovedelemszamitasnal iranyado idoszak atmeneti segely eseten 3 
honap, rendszeres segely eseten egy ev, a kerelem benyujtasat 
megelozo minden jovedelem figyelembevetelevel. I, 

131 A kerelmezonek irasbeli felhatalmazast kell csatolnia arrol, hogy az 
adohatosag, a nepessegnyilvantartas es a kozuzemi dijakat beszedni 
jogosult szervek - amennyiben az eljaras lefolytatasahoz ez szukseges - 
adatokat kozoljenek a csalad jovedelmi viszonyairol, nagysagarol es 
kozuzemi szamlaegyenlegerol. 

I41 A szocialis hatarkort gyakorlo szerv a rendszeres ellatasokhoz kulon- 
kulon, az atmeneti ellatashoz evente egy izben szocialis helyzeffelmerest 
keszit. 

I51 A szocialis ellatasok irant benyujtott kerelmeket erdemi donteshozatalra a 
Szocialis lroda es a Gyamugyi lroda 30 napon belul kesziti elo es 
gondoskodik a hatarozat vegrehajtasarol. 

161 Az I. foku hatarozat ellen 15 napon belul illetekmentes fellebbezest a 
Kepviselo-testiilethez cimezve a hatarozatot elokeszitii Irodara lehet 
benyujtani. 

/7/ A Kepviselo-testulet atal hozott II. foku hatarozat birosagi felulvizsgalatat 
30 napon beul kezdemenyezheti a kerelmezo, a Pesti Kozponti Keriileti 
Birosagon benyujtott kereseti kerelemmel. 

, 

181 Az az ugyfel aki az ellatasra valo jogosultsag elbiralasahoz szijkseges 
eljirast akadalyozza (pl. iratcsatolasi felszoitasnak nem tesz eleget, a 
komyezettanulmanyt gatolja stb.) tovabba aki valotlan adatot kozol az 
eljaras soran, az a segelyezesbol 1 evre kizarhato. 

7 . .  111 A szemelyes gondoskodast nyujto szocialis intezmenybe valo elhelyezes 
az intezmeny vezetojenel benyujtott kerelemmel kezdenienyezheto. 

121 Az intezmenyvezeto dontese ellen a polgarmesterhez cimzett panasszal 
lehet elni, 15 napon belul. 

A szocialis igazgatasi eljaras koltseg- es illetekmentes. 



Jogosulatlanul igenybe vett ellatis 
megteritkse 

9 /I / A jogszabalyi feltetelek hianyaban vagy azok megsertesevel nyujtott 
szocialis ellatast meg kell szuntetni, az ellatast jogosulatlanul es 
rosszhiszemuen igenybevevot pedig kotelezni kell: 

a.1 a penzbeli szocialis ellatas visszafizetesere, 
b.1 terrneszetben nylijtott szocialis ellitas eseten a dolog 

visszaszolgaltatasara vagy a szolgaltatasnak megfelelo 
penzegyenertek megfizetesere, 

c.1 a szemelyes gondoskodast nylijto szocialis ellatas eseteben az 
intezmenyi teritesi dij teljes osszegenek megfizetesere la.-c. pont 
alattiak egyutt: megteritesl. 

121 Megteritesre kell kotelezni azt a szemelyt is, akinek a reszere a 
gyerrneknevelesi tarnogatas, a munkanelkijliek jovedelempotlo 
tamogatasa, az apolasi dij es a legalabb harom alkalommal folyositott 
atmeneti segely biztositasanak iddtartama alatt visszamenoleges 
rendszeres penzellatast allapitottak meg, felteve, hogy a rendszeres 
penzellatasra es a szocialis ellatasra egyutt nem lett volna jogosult, vagy 
a szocialis ellatas igenybeveteleert tel-itesi dijat kellett volna fizetnie. 

I31 A folyamatosan nyujtott szocialis ellatas megteriteset legfeljebb a 
visszamenolegesen megallapitott rendszeres penzellatas osszegeig, a 
megteritest elrendeld hatarozat meghozatalat megeliizo egy evre 
visszamendleg lehet elrendelni. 

I41 Az Ill bekezdes szerinti megteritest az eljaro szerv a Magyar 
Koztarsasag Polgari Torvenykonyverol szolo 1959. evi IV. torveny (a 
tovabbiakban: Ptk) 232. S. 121 bekezdeseben meghatarozott kamattal 
megemelt osszegben irhatja elo. 
A 121 bekezdesben szabalyozott esetben kamat nem szamithato fel. 

, . 

151 A szocialis hataskort gyakorlo szerv a jogosulatlanul es rosszhiszemuen 
igenybe vett ellatas megteriteset az igenybevetelrol valo 
tudomasszerzestdl szamitott harom honapon belul rendelheti el. 
Nem lehet a megteritest elrendelni, ha az igenybeveteltol, illetoleg 
folyamatos ellatas eseten az ellatas megsziinesetol egy ev mar eltelt. 

161 A Kepviselo-testulet mind a megterites osszeget, mind a kamat osszeget, 
meltanyossagbol elengedheti, illetve csokkentheti. 

Adatkezelbs 

10.5. 111 Budapest-Csepel ~nkormanyzata Jegyzoje a szocialis ellatas 
biztositasa, fenntartasa es megszijntetese celjabol az Szt. 18-20. S-ban 
eloirt nyilvantartast keszit. 



/2/ Az, akire a nyilvantartas adatot tartalrnaz, a szernelyre vonatkozo adatok 
eseteben a betekintesi, a helyesbitesi vagy torlesi joganak ervenyesitese 
rnellett kerheti a jogai gyakorlasahoz szukseges adatainak kozleset a 
nyilvantartast kezelo Szocialis vagy Gyarnugyi Irodatol, illetve a szocialis 
intezmeny vezetojet61. 

II. FEJEZET 

Az ellatiisok formai 

I 1 I A jogosult reszere jovedelrne kiegeszitesere, potlasara penzbeli szocialis 
ellatas nyujthato. 

12/ Az Szt. 27-30. §-a alapjan a jogosultat gyermeknevelesi tarnogatas illeti 
rneg (norrnativ ellatas). 

I31 Budapest-Csepel ~nkormanyzata szocialis raszorultsag eseten - a 
szocialis alapellatas kereteben - a jogosult szamara: 
a.1 munkanelkijliek jovedelempotlo tamogatasat, 
b.1 apolasi dijat, 
c.1 atmeneti segelyt 
allapit meg az Szt-ben es e rendeletben meghatarozott feltetelek szerint 
(a tovabbiakban: szocialis raszorultsagtol fiiggo penzbeli .ellatasok). 

123. Budapest-Csepel ~nkormanyzata a szocialisan raszorultak reszere 
a.1 rendszeres nevelesi segelyt, 
b.1 rendszeres szocialis segelyt, 
allapit rneg az e rendeletben meghatarozott feltetelek szerint (a 
tovabbiakban: helyi penzbeli ellatasok). 

II. C ~ M  

Normativ penzbeli ellatasok 
Gyerrneknevelesi tarnogatas 

1 3 . .  I Az Szt. 27-31. §-aban rnegfogalrnazott feltetelek szerint a jogosult a 
Polgarrnesteri Hivatal Gyarnugyi Irodajan vagy az ljgyfelszolgalati es 
Panaszijgyi Irodan nyujthatja be az ellatas iranti kerelrnet es a 
jogusultsagat igazolo bizonyitekokat. 



/2/ A Jegyzij altal hozott I. foku hatarozat ellen 15 napon belul a Gyamugyi 
Irodan benyujtott, de Budapest Fovaros Kozigazgatasi Hivatalahoz 
cimzett illetekmentes fellebbezessel lehet elni. 

131 Az ellatast havonta utolag a Polgarmesteri Hivatal minden honap 10. 
napjaig postai uton folyositja a jogosultnak. 

I41 Osszege: az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszege a 
mindenkori nyugdijjarulekkal csokkentve. 

Szocialis raszorultsagtol fugg6 penzbeli ellatiisok 
Munkanklkiiliek jovedelernpotlo t imogat isa 

4 .  I Az Szt. 33-37. 9-aban megfogalmazott feltetelek szerint a Polgarrnesteri 
Hivatal Szocialis Irodajan vagy az ~gyfelszolgalati es Panaszugyi 
Irodajan, a rendszeresitett formanyomtatvanyon kell a kerelmet 
elote jeszteni. 

/2/ A Polgarmester altal hozott I. foku hatarozat ellen 15 napon belul a 
Kepviselii-testulethez cirnzett de a Szocialis Irodan benyujtott 
illetekmentes fellebbezessel lehet elni. 

131 Az ellatast havonta utolag a Polgarmesteri Hivatal minden honap 10. 
napjaig postai uton folyositja a jogosul,tnak. 

I41 0sszeget ugy kell megallapitani, hogy az minden esetben erje el az 
oregsegi nyugdij rr~indenkori legkisebb osszegenek 80 %-at (1 000.-Ft-nal 
kisebb tamogatasi osszeget nem lehet megallapitani.) 

~ p o l a s i  dij 

15.s. Az apolasi dij a tartosan gondozasra szorulo szemely otthoni apolasat 
ellato hozzatartozo reszere biztositott anyagi hozzajarulas. 

6 .  I ~ p o l a s i  dijra jogosult a jegyes kivetelevel a houatartozo, ha onmaga 
ellatasara keptelen. allando es tart& felugyeletre, gondozasra szorulo 
ket ev feletti sulyos fogyatekos, vagy tizennyolcadik eletevet be nem 
toltott tartos beteg szemely gondozasat, apolasat vegzi. 

I21 Az I11 bekezdes szerinti apolasi dij merteke az oregsegi nyugdij 
mindenkori legkisebb osszegenek a mindenkori nyugdijjarulekkal 
csokkentett osszege. 



Budapest-Csepel Onkormanyzata apolasi dijat allapit meg annak a 
houatartozonak is, aki a tizennyolcadik eletevet betoltott tartosan beteg 
szernely gondozasat vegzi. 

Az I11 bekezdes apolasi dij merteke egyedi merlegeles alapjan az 
oregsegi nyugdij rnindenkori legkisebb osszegenek 60 % - I00  %-a 
kozotti osszeg rnindenkori nyugdijjarulekkal csokkentett osszege. 

~ p o l a s i  dij iranti igenyt a rendszeresitett fomanyorntatvanyon a Szocialis 
Irodan vagy az ijgyfelszolgalati es Panaszugyi Irodan lehet 
elote jeszteni, a kerolapon felsorolt igazolasok csatolasaval. 

Az apolasi dij megallapitasa iranti kerelernhez csatolni kell a haziorvos 
arra vonatkozo szakvelemenyet, hogy az apolt onrnaga ellatasara 
keptelen, allando es tartos felugyeletre, gondozasra szorul. 
Az apolasi dijat kerelrnezii 6s az onkormanyzat a szakvelemeny 
felulvizsgalatat kerheti az apolasra szorulo lakohelye szerint illetekes 
egeszsegugyi szakrendeles - az apolast indoklo diagnozis szerint 1 

illetekes - szakorvosato1. 

A kerelrnezonek nyilatkoznia kell arrol, hogy nincs tartasi szerziidese 
a n a l  a szernellyel, akire nezve az apolasi dijat kezdemenyezi. 

Az az apolo, aki nem nagykoni vagy aki 60 eletevet betoltotte, csak akkor 
reszesulhet apolasi dijban, ha a haziorvos igazolja azt, hogy az apolas 
feladatainak ellatasaban ez a korulmeny nem gatolja. 

Az apolo csak Budapesten vagy annak agglorneracios korzeteben lako 
szernelyre igenyelhet apolasi dijat. 

Az apolasi dijrol I. fokon a Polgamester dont. 

Az I. foku hatarozat ellen 15 napon belul a Kepviselo-testulethez cirnzett, 
de a Szocialis Irodan beny~jjtott illetekmentes fellebbezessel lehet elni. , 
Az po las i  dijat a Polgarmesteri Hivatal minden honap 10. napjaig postai 
uton folyositja a jagosultnak. 

Az apolasi dij- jogosultsagot a Szocialis lroda evente felijlvizsgalja. 

Az, aki ennek soran nern rniikodik egyutt, egy evre az ellatasbol 
kizarhato. 

Nern jogosult apolasi dijra a hozzatartozo, ha: 
a.1 az apolt ket honapot rneghalado barmilyen nevelesi- oktatasi, 

egeszsegugyi vagy szocialis intezmenyi ellatasban reszesul; 
b.1 rendszeres penzellatasban reszesiil, ide nem ertve a kulon . 

' torvenyben meghatarozottak szerint rnegallapitott 
gyerrnekgondozasi segelyt. 



12l Az (I/ bekezdes a.1 pontja alkalmazasaban a napi legfeljebb negy oras 
pedagogiai fejleszto foglalkoztatas nem minosul nevelesi- oktatasi 
intezmenyi ellatasnak. 

131 Nem allapitliato meg apolasi dij annak, aki munkaviszonyban, 
kozszolgalati jogviszonyban, szovetkezeti tagkent, muflkaviszony jellegii 
jogviszonyban all es emellett munkaideje a napi negy orat meghaladja, 
tovabba ha olyan mas kereso tevekenyseget folytat, amelynel a 
munkavegzes nem otthon tortenik. 

/4/ Az apolasi dijat meg kell szuntetni, ha a h6ziorvos vagy a h5z i~ndozo 
szolgalat jelzi, hogy az apolo a kotelezettseget nem teljesiti. 

223. Az apolasi dij folyositasanak idotartama szolgalati idore jogosit. Az 
apolasi dijban reszesulo szemely az ellatas utan nyugdijjamlek fizetesere 
kotelezett. 
Budapest-Csepel ~nkormanyzata az apolasi dij folyositasanak 
idotartamara a tarsadalombiztositasi jarulek nyugdijbiztositasi agazatara 
jut0 jarulek fizetesere kotelezett. 

~ t rnenet i  segely 

2 3  I ~tmenet i  segely a Ietfenntartast veszelyezteto rendkiviili elethelyzetbe 
keriilo szemely, valarr~int az idoszakosan vagy tartosan Ietfenntartasi 
gonddal kuzddk szamara ny~ljthato. 

121 Az I11 bekezdesben meghatarozottak kijzul elsosorban azon szemelyek 
reszesithetok atmeneti segelyben, akik nem tervezheto tobbletkiadast 
(kiilonosen: hosszantarto betegseget, korhazi kezelest. elemi kart vagy 
ellenuk elkovetett biincselekmenyt) szenvedtek, tovabba azon 
szemelyek, akik ijnmaguk vagy csaladjuk letfenntartasaroi mas modon 
nem tudnak gondoskodni. 

131 Az atmeneti segely forrnai: 
a.1 keszpenzsege ly; 
b.1 szocialis diszkontban vasariasra jogosito hatarozat; 
c.1 gyogyszersegely, mely ter~veszetbeni formaban is kiadhato; 
d.1 kizarolag temetesi kolcsonkent adhato, penzintezeti 

tevekenysegnek nem minosulo kamatmentes kolcson, mely 
kiadhato atutalassal is. 

I41 Az I31 bekezdes a.1 pontjaban szabalyozott forma kijlonosen az 
alkalmankent jelentkezo nem tervezheto tobbletkiadasok eseten adhato. 

I51 Az I31 bekezdes b.1 pontjaban szabalyozott forma kulonosen az 
idoszakosan vagy tartosan Ietfenntartasi gondokkal kuzdo, onmaguk 
vagy csaladjuk ellatasarol mas modon gondoskodni nem tudo szemeiyek 
szamara adhato. 



Az I31 bekezdes c.1 pontja mind keszpenzben, mind atutalassal, mind 
termeszetben (gyogyszerbon formaban) adhato, kulonosen a 
meltanyossagi kozgyogyellatasbol kimaradok vagy az idoszakosan 
jelentos gyogyszerkoltseggel rendelkezo jogosult szamara. 

~ tmenet i  segely evente maximum negy alkalommal allapithato meg. Az 
egy haztartasban 610 szemelyeket egyuttesen illeti meg az atmeneti 
segelyezes evente maximalt igenybeveteli lehetosege. 

Az I31 bekezdes c.1 pontjaban szereplo gyogyszersegelyre jogosultsag 
fennallasa eseten az atmeneti segelyezes evente maximum hat 

. .: 6.) 

alkalomig teljesithetb. 

~tmenet i  segelyben az a szemely reszesithetii, akinek csaladjaban az 
egy fore jut6 jovedelem a 28.9.111 bekezdesben szabalyozott kivetelevel 
az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 150 %-at nem 
haladja meg. 
Egyedulallo szemelynel ez az osszeghatar az oregsegi nyugdij I 

mindenkori legkisebb osszegenek ketszerese. 

A segely osszege alkalmankent - a 28.9.111 bekezdes kivetelevel - az 
oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 10 %-at01 150 %-aig 
te rjedd osszeg lehet. 

A segelyt az adott helyzetben legindokoltabb formaban (penzben, 
atutalasban, termeszetben) kell nyujtani. 

Az atmeneti segely felvetelere kiskonj eseten a torvenyes kepviselon 
kivul a kiskonj honatartozoja, gondozoja, partfogoja az oktatasi- 
nevelesi intezmeny gyerrnek- es ifjusagvedelmi felelose es a 
tizennegyedik eletevet betoltott kiskonj is jogosult. 

A pendelvetelre jogosult szemely kotelezheto a hatarozatban arra, hogy 
megadott hataridon belul szamoljon el a segely- osszeg 
felhasznalasarol. 

Az atmeneti segely folyositasa kerelemre es hivatalbol is tortenhet. 

A kerelmet gyermektelen csalad eseten a Szocialis Irodan, kiskorlit 
nevelii csalad eseten a Gyamijgyi Irodan, vagy az ljgyfelszolgalati es 
Panaszugyi Irodan a rendszeresitett formanyomtatvanyon kell 
eloterjeszteni. 

Hivatalbol folyosit segelyt annak az ~nkormanyzat, akinek 
raszorultsagara kornyezete hivja fel a figyelmet. 

A kerelmezo koteles nyilatkozni vagyoni helyzeterol. (PI. gepkocsi, telek, 
hetvegi haz.) 



I3 A kerelemhez csatolni kell: 
a.1 a benyljjtast megelozo harom honap jovedelmet tanusito igazolast 

a kozos hiztartasban el6 szemelyek reszerol; 
b.1 minden olyan igazolas fenymasolatat, mely megalapozhatja a 

jogosultsagot (pl. korhazi zarojelentest, orvosi szakvelemenyt, 
rendorsegi jegyzokonyvet, stb.) 

I31 A Hivatal az adatok valodisagat ellenorzi. 

2 8 . .  I Meltanyossagbol a 24.9. I11 bekezdesben szabalyozott jovedelemhatartol 
6s a 24.s. 121 bekezdesben szabaiyozott segelyezesi hatartol eltereen is . . , 
megallapithato atmeneti segely. 

I3 Kulonosen indokolt meltanyossagot gyakorolni, ha a raszorultsag az 
atmeneti segelyezes nem keszpenzes formaival enyhitheto. 

29.9. I11 ~tmenet i  segelyben csak rendkiviili mdtanylast erdemlo esetben 
reszesitheto az a csalad, vagy szemely, mely a rendszeres segelyek 
kozul: 
a.1 rendszeres nevelesi segelyben; 
b.1 gyermekek napkozbeni ellatasa kereteben biztositott etkezes (a 

tovabbiakban: gyermeketkeztetes) dijanak csokkenteseben; 
c.1 meltanyossag i kozgyogyellatas ban; 
d.1 lakasfenntartasi tamcgatasban reszesul. 

121 A rendkivuli meltanyossag gyakorlasara evente egy alkalommal kerulhet 
sor irodavezetoi javaslat alapjan, minden tovabbi rendkivuli 
meltanyossagi kerelemben a Szocialis 6s Egeszsegugyi Bizottsag 
javaslata alapjan dont a Polgarmester. 

I31 A rendszeres nevelesi segelyben reszesulo iskolaskoni gyermeket 
nevelo szul6 reszere az atmeneti segely rendkivuli meltanyossagbol a 
beiskolazashoz allapithato meg. Egyeb indokbol kert atmeneti segely 
eseten a Szocialis es Egeszsegugyi Bizottsag javaslata alapjan dont a 
Polgarmester. 

Temetesi segely 

3 0 . .  I Temetesi segelyben reszesitheto az a temetesre koteles houatartozo, 
aki a rneghalt eltemetteteserol gondoskodott es az egy fore jut0 
jovedelrne nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb 
osszegenek haromszorosat, illetve jovedelrni viszonyainak vizsgalata 
nelkul az a szemely, aki az eltemettetesre nem volt koteles. 

I21 A temetesi segely osszege a helyben szokasos legolcsobb temetes 
kijltsegeinek 10 %-anal kevesebb nem lehet. 



I31 Nem reszesijlhet temetesi segelyben az, aki a hadigondozasrol szolo 
modositott 1994. evi XLV torveny 16.S-a alapjan temetesi 
houajarulasban reszesijl. 

IV. C ~ M  

Helyi, raszorultsagto1 fuggd penzbeli ellatiisok 

Rendszeres nevelesi segely 

3 .  I Budapest-Csepel Onkormanyzata rendszeres nevelesi segellyel egesziti 
ki a jovedelmet annak a szulonek, (gondvisel6nek), aki mindent megtesz 
a kiskoni gyermekelil nevelesehez szukseges feltetelek 
megteremteseert, a gyermek megfelel6 testi, szellemi es ertelmi 
fejlodeseert, es a csaladban az egy fore jut6 jovedelem nem eri el az 
oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszeget, ezert a gyermek 
fejliidese veszelybe kerijl. i 

12 Kijlonelo szulok eseteben a segely nyujtasanak tovabbi feltetele, hogy a 
kiskonj gyermeket nevelo szul6 a kulon elo szulotol a gyerrnek 
tartasahoz meltanyos tartasdijat igenyeljen es a tole elvarhato 
maximumot megtegye a gyermektartasdij behajtasa erdekeben. 

I31 Kiveteles meltanyossagbol akkor is megallapithato a segely, ha a 
csaladban az egy f6re jut6 jovedelem 25 %-kal meghaladja az oregsegi 
nyugdij mindenkori legkisebb osszeget. 

32 . .  I A rendszeres nevelesi segely osszege havonta es kiskonj 
gyermekenkent 2000.-Ft. 

1 2  A rendszeres nevelesi segelyt a Polgarmesteri Hivatal minden honap 10. 
napjaig postai iiton folyositja a jogosultnak. 

Gyermeketkeztetes dijanak cso kkentese 

3 I Rendszeres nevelesi segely mellett de annak hianyaban is egyedi 
merlegeles alapjan kizarolag a 31.5.111 bekezdesben eldirtak 
figyelembevetelevel a gyermeketkeztetes dijanak csokkenteseben 
reszesitheto a Budapest-Csepel ~nkorrnanyzata fenntartasaban Ievo 
oktatasi- nevelesi intezrnenybe beiratott, allando csepeli lakcimrnel 
rendeikezo gyermek. 

I21 Normativ kedvezmenyt kijteles biztositani Budapest-Csepel ~nkorrnanyzata 
az Szt. 115. § (4) bekezdeseben leirt esetekben, rnelyet a gyerrneket 
nevelo-oktato intezmeny igenybejelentese alapajan atutalassal kell 
teljesiteni. 



I31 Meltanyossagbol az I1 1 bekezdesben leirt tamogatas adhato annak a 
gyermeknek, akinek csaladjaban az egy fore jut0 jovedelem nem haladja 
meg az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 150 %- 
at. 

I41 A gyermeketkeztetes dijanak csokkentese a 90 %-os merteket a Szocialis es 
Egeszsegugyi Bizottsag javaslata alapjan haladhatja meg. 

34.5. A legalabb harom honapja rendszeres nevelesi segelyben reszesiilo 
csaladok evente egy alkalommal, - hivatalbol - elelmiszercsomagban 
reszesitheto k. a 

35.5. / I /  A rendszeres nevelesi segelyt a Gyamugyi Irodan es az ijgyfelszolgalati 
es Panaszugyi Irodan rendszeresitett formanyomtatvany kitoltesevel, az 
azon felsorolt igazolasok csatoiasaval kell kerelmezni. 

/2/ Gyermeketkeztetes dijanak csokkentese minden tanev szeptembereben 
az oktatas-r~evelesi intezmenyben kerheto. Kiveteles esetben (pl. 
jovedelemben evkozben beallt jelentiis csokkenes vagy tanevkozi 
iskolavaltas) januarban, a tanev masodik felevere is kerheto. A hatarozat 
egy tanevre (kivetelesen masodik tanitasi felevre) allapit meg 
tamogatast. 

I31 A kerelemhez csatolando az egy haztartasban elok a kerelrnet megelozo 
evre szolo jovedelemigazolasa es a 14. ev feletti gyermekek 
iskolalatogatasi igazolasa. Egyedulallok eseten tartasdijat megallapito 
biroi itelet es postai feladasi csekkek. (Kiveve a 33. 5 (2) bekezdese). 

I41 A hivatal komyezettanulmany keszitesevel pedagogiai velemeny 
keresevel ellenorzi az adatok valodisagat. 

36.5. I11 Rendkivul indokolt esetben, a hatarozat indoklasaban feltuntetett okbol, a 
rendszeres nevelesi segely felvetelere a gyermeket nevelo- oktato 
intezmeny gyermekvedelmi felelose vagy a csaladgondozo, illetve a 
partfogo jogosult. 

/2/ A gyerrnekvedelmi felelos vagy a csaladgondozo, illetve a partfogo a 
segelyosszeggel mindig elszamolni koteles. 

3 .  I A rendszeres nevelesi segely a gyermek nagykonisagat kovetoen is 
folyosithato, ha a gyermek csaladi potlek jogosultsaga fennall vagy 
nappali tagozatos tanintezetben tanuloi jogviszonyban all. 

I21 Meg kell szijntetni a segely folyositasat: 
a.1 ha a gyermek tanuloi (hallgatoi) jogviszonya megszunt; 
b.1 ha hazassagot kotott; 
c.1 ha az evenkenti felulvizsgalat elvegzesekor a szulo (gondviselo) 

nem miikodik egyutt a hivatallal. 



Rendszeres szocialis segely 

38.9. Ill Budapest-Csepel ~nkorrnanyzata rendszeres szocialis segelyben 
,reszesiti azt a tizennyolcadik eletevet betoltott, allando csepeli lakhellyel 
rendelkezo munkakeptelen illetve rokkant szemelyt, akinek 
Ietfenntartasat biztosito vagyona nincs, keresete vagy barmely forrasbol 
szarrnazo jovedelme - ide ertve az esetleges nyugellatast is - a 
mindenkori oregsegi nyugdij legkisebb osszeget nemsri el. 

121 Az I11 bekezdessel egy tekintet ala esik, akinek eltartasarol tartasra 
koteles es kepes houatartozoja vagy rokona vagy az a szemely, aki 
tartasi illetve eletjaradeki vagy oroklesi szerzddes alapjan tartasra 
koteles lenne, de a tartasarol nem gondoskodik. 

39.9. Ill A rendszeres szocialis segely havi osszege az oregsegi nyugdij 
mindenkori legkisebb osszegevel azonos. 

I21 A jovedelemmel rendelkezo segelyezett rendszeres szocialis segelyet 
ljgy kell megallapitani, hogy a segellyel a jovedelme erje el az oregsegi 
nyugdij mindenkori legkisebb osszeget, de a segely nem lehet kevesebb 
ezer forintnal. 

I31 A 38.9. /2/ bekezdesben meghatarozott esetben a rendszeres szocialis 
segely osszeget hagyateki hitelkent be kell jegyeztetni az 
ingatlannyilvantartasba. 

141 A megallapitott segelyt minden honap 10. napjaig elore kell postai uton 
folyositani. 

40.9. Ill A rendszeres szocialis segelyt kerelem benyljjtasaval es igazolasok 
csatolasaval lehet a Szocialis lrodan vagy az ~gyfelszolgalati es 
Panaszugyi lrodan kemi. 

/2/ A kerelemhez csatolni kell: 
a.1 rokkantnyugdij vagy szocialis jaradek iranti igenyt elutasito 

hatarozatot; 
b.1 houatartozok jovedelemigazolasait. 

I31 A Szocialis lmda hivatalbol beszerzi a rnunkakepessegcsokkenes 
rnerteket megallapito orvosi szakvelernenyt. 

A rendszeres szocialis segelyre jogosultsagot evente felul kell vizsgalni. 



Ill. FEJEZET 

4 2 . .  I E rendelet alapjan penzbeli ellatas helyett termeszetbeni szocialis ellatas 
formajaban nyujthato: 
a.1 a lakasfenntartasi tarnogatas; 
b.1 az atmeneti segely; 

g c./ a temetesi segely. eU 

/2/ A penzbeli ellatas helyett nyujtott termeszetbeni ellatasi formak Csepelen 
a kozuzemi dijakhoz atutalt honajarulasok, a szocialis diszkontban 
levasarolhato bonok, a gyogyszerbonok es atutalasok, a temeteshez 
nyujtott atutalas valamint a gyermeketkeztetesi honajarulas es a 
karacsonyi csornag. 

43 . .  I Lakasfenntartasi tamogatasban Itovabbiakban: tarnogatasbani lehet 
reszesiteni azt a csaladot vagy szemelyt, aki barmely komfodfokozatu es 
a 48.s. / I /  bekezdesben meghatarozott merteket meg nern halado 
nagysagu lakasban, vagy nem lakas celjara szolgalo helyisegben lakik es 
lakas hasznositasabo1 szarmazo jovedelemmel nem rendelkezik. 

121 Tamogatasban azt a csaladot, vagy szemelyt lehet reszesiteni, amelynel 
a lakasfenntartas indokolt koltsegei elerik vagy meghaladjak az egy 
haztartasban 610 kozeli honatartozok 6s a lakasigeny mertekenek 
meghatarozasanal figyelembe vett mas szemelyek osszjovedelmenek a 
25 %-at, es az egy fore juto havi jovedelem nem haladja rneg az oregsegi 
nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek ketszereset. 

I31 Tarnogatas ugyanazon lakasra csak egy jogosultnak allapithato meg, 
fuggetlenul a lakasban el6 szemelyek es haztartasok szamatol. Az 
alberlet, a tarsberlet es a jogeros biroi hatarozattal megosztott lakas 
lakreszei kiilon lakasnak minosulnek. 

141 Tamogatast maximum egy evre lehet megallapitani es a 
tarnogatasi kerelmet evente meg kell ujitani. 

I51 A tarnogatas osszege a 48.s. I31 bekezdeseben meghatarozott 
1 fore jut0 jovedelmi hatarhoz kotodve 1.000 - 2.000,- Fttho 
osszegig savosan emelkedik. 

I61 A tamogatast a megallapito hatarozatban megjelolt szamlara, atutalassal 
kell folyositani. 



I71 Nem allapithato meg tamogatas annak, aki harom honap kozuzemi 
dijhatralekkal rendelkezik a kerelem benyujtasakor. 

4 4  I Meltanyossagbol a legalacsonyabb merteku tamogatasban reszesitheto 
az az egyediilallo nyugdijas szemely, aki barmely nagysagu sajat 
tulajdonu vagy foberleti lakasaban egyedul el es havi jovedelme nem 
haladja meg az oregsegi nyugdij rr~indenkori legkisebb osszegenek ket es 
felszereset. 

I21 Meltanyossagbol tamogatasban reszesitheto az az idos hazaspar, 
melyben az egyik fel 70 ev feletti es a 48.s. / I /  bekezdesben a+ 

szabalyozottnal egy egyseggel nagyobb lakasban el. 

45.5. A tamogatasrol a Polgarmester hatarozattal dont. 

4 6  I A tamogatast - formanyomtatvany kitoltesevel - az a Csepelen allando 
bejelentett lakcimmel vagy tartozkodasi hellyel rendelkezo szemely 
kerheti, aki eletvitelszerien ezen a bejelentett lakcimen tartozkodik. 

/2/ A jogosultsag megallapitasanak feltetele, az igenylo 6s a vele kozos 
hktartasban elok irasbeli 

a.1 nyilatkozata, hogy nem rendelkeznek a lakas hasznositasabol 
szarmazo jovedelemmel es mas onkormanyzattol sem kernek 6s 
kapnak ilyen tamogatast, 

b.1 felhatalmazasa, hogy 
- az Ado- es Penzugyi Ellenorzesi Hivatal, az igenylo es a vele 
kozos hktartasban elok szemelyi jovedelemadojanak alapjat, a 
tamogatast megallapito onkormanyzattal kozolje, 

- az Orszagos Szemelyi Adat- es Lakcimnyilvantarto Hivatal a 
haztartas nagysagarol az onkormanyzatot tajekoztassa, 

c.1 felhatalmazasa, amennyiben a tamogatast megallapito cs 
onkormanyzat a tamogatast kozvetlenul, a lakasfenntartasi 
kiadasok beszedesere jogosult szewezetnek kivanja folyositani, 

d.1 igazolasa, a tenyleges lakasfenntartasi kiadasokrol 6s 
jovedelmekrol, a 32/1993./11.17.1 Kormanyrendelet alapjan 

- lakbert, illetve az alberleti dijat a lakasberleti illetve alberleti 
szerzodessel, 

- lakascelu penzintezeti kolcso~i torleszto reszletet a penzintezeti 
igazolassal, 

- a kozuzemi dijakat, a telepulesen koziizemi szolgaltatast vegzo 
szewek altal kiallitott kozuzemi szamlakkal, 

- egyedi futesij lakasok eseten a futes koltsegeit, a haztartasi 
tuzeloanyagot forgalmazo altal kiallitott szamlaval igazolja. 



131 Amennyiben a jovedelemszamitas es a tamogatas idoszakara vonatkozo 
utolagos APEH-igazolas (az onadozoknal) az igazolasok es nyilatkozatok 
szerintinel magasabb jovedelmet mutat, a jogosulatlan igenybevetel 9.s. 
I11 bekezdesbeli szabalyai ervenyesek. 

4 7 . .  1 A tamogatasban reszesulo a jogosultsag felteteleit erinto Ienyeges 
tenyek, korulmenyek megvaltozasaro1 (a vele kozos haztartasban elok 
szamanak valtozasarol, a haztart5s havi osszjovedelmenek tobb mint 
20 %-os valtozasarol, az allando lakohely valtozasarol) 15 napon belijl 
koteles irasban bejelentest tenni a Szocialis Irodan. 

121 A tamogatasra jogosultsag megszfinik, a 43.3-ban meghatarozott 
feltetelek megszunesekor, tovabba ha a tamogatasban reszesulo a 48.S. 

/2/ bekezdesbeli lakasfenntartasi kiadasokat tekintve, osszesen 
legalabb harom havi fizetesi elmaradassal, hatralekkal rendelkezik. 

48 . .  1 Jelen rendelet alkalmazasaban a 43.§./1/ bekezdeseben a tamogatas 
szempontjaboi elismert lakasnagysag merteken az alabbiakat kell erteni: 

Haztartas tagjaina k szama Lakasnagysag 
RBI /szobaszam/ 

1 fo 1 - 2 szoba 
2 fo 2 - 2,5 szoba 
3 f6 2.5 - 3 szoba 
4 fb 3 - 3,5 szoba 
5 fo 3,5 - 4 szoba 
5 f i j  felett 4 - szemelyenkent 

+ 0,5 szoba 

/2/ Jelen rendelet alkalmazasaban a tenyleges es elismert lakasfenntarasi 
kiadasok korebe az alabbiak tartoznak: 
a./ fizetendd lakber - es hasznalati dij 
b./ gaz-, villany-, viz-, csatornadij 
c./ melegviz-, tavftitesi dij 
d./ . tiizeldanyag koltsegek 
e./ kemenysepres, szemetszallitas (szemettarolo edeny) hasznalati 

d ij) 
f.1 az 1990. evi CIV. tv. 65s-a szerinti kolcsontartozas torleszto 

reszlete. 

I31 Jelen rendelet alkalmazasaban a tamogatas osszegenek 
megallapitasahoz : 

Eqv fore jut6 iovedelemiq 
7.000,-Ft-ig 

havi tamoqatas nvuithato 
2.000,-Ft 
1.750,-Ft 
1.500,-Ft 
1.250,-Ft 
1.000,-Ft 



I41 A tamogatasra vale jogosultsag elbiralasakor egy haztartasnak kell 
tekinteni azon egyuttelo szemelyeket, akik az alapteriilet 6s a kozijzemi 
dijfizetes szempontja bol egy lakaskent figyelembe vett lakasban laknak, 
fuggetlenul attol, hogy kulon haztartast vezetnek-e vagy sem. 

Koztemetes 

49.9. A Szt 48.s-a szabalyoua az onkormanyzat koztemstesi kotelezettse@t. 

Kozgyogyel la t is  

50.9. I11 A Szt. 49.9.-50.9. I11 bekezdese szabalyoua az alanyi jogon jar6 
kozgyogyellatast. 

121 Budapest-Csepel ~nkormanyzata az egeszsegi allapot megorresehez es 
helyreallitasahoz kapcsolodo kiadasok csokkentesere evente egyszer 
meltanyossagi kozgyogyellatasban reszesiti azt a szemelyt, akinek 
kozgyogyigazolvanyra kiadhato igazolt gyogyszerkoltsege a teritesi dij 
alapjan eleri az oregsegi nyugdijminimum 25 %-at 6s csaladjaban az egy 
fore jut6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdijminimum 
masfelszereset. 

I31 Nyugdijas vagy egyedul el0 szemely eseteben a I21 bekezdesben foglalt 
osszegekt6125 %-kal el lehet temi, amennyiben a kerelmezo szocialis es 
egeszsegugyi koriilmenyei a kozgyogyellatas szuksegesseget 
alatamasztjak. 

I41 Meltanyossagbol kozgyogyellatasban reszesitheto az igenybevevo 
szemely jovedelmi helyzetetol fuggetlenul, ha nagyerteku gyogyaszati 
segedeszkoz vagy protetikai eszkoz, vagy tizezer forintot meghalado 
erteku gyogyszeres kezeles szukseges gyogyitasahoz, amennyiben ezek 
kozgyogyellatas kereteben ingyenesen irhatok fel. 

I51 A 23.5 6 - 8  bekezdeseben szabalyozott gyogyszersegely 
kozgyogyellatasiigazolvany helyett torteno megallapitasa eseten 
kozgyogyellatas 12 honapig nem allapithato meg. 

5 1 . .  I A kozgyogyellatasi kerelmet a kerelmezo eletkora szerint a 
rendszeresitett formanyomtatvanyon a Szocialis Irodan, a Gyamugyi 
Irodan vagy az ljgyfelszolgalati es Panaszugyi Irodan kell benyujtani a 
kerolapon felsorolt igazolasok csatolasaval. 



121 A formanyomtatvanyhoz csatolni kell: 
a.1 harom honapi jovedelemigazolast a kozos haztartasban elo 

szemelyektbl; 
b./ orvosi szakvelemenyt a kerelmezo havi rendszeres 

gyogyszerfogyasztasanak mertekerol es osszegerol (a 
kozgyogyellatas kereteben rendelheto es azon kivuli 
gyogyszerkoltsegek bontasban) 

c.1 az 50.5.141 bekezdeseben meghatarozott gyogyaszati 
segedeszkozok szuksegesseget igazolo szakorvosi velemenyt. 

52. .  I A kerelmekrol a Polgamester hatarozattal dont. . . . e 

121 Az igazolvanyt a Jegyzo allitja ki. 

A jogosultsag megallapitasat kovetoen Budapest-Csepel ~nkormanyzata 
Polgamesteri Hivatala a meltanyossag bol kiadott kozgyogyellatasi 
igazolvanyokert az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 
meghatarozott szazalekat fizeti ki a Fovarosi Egeszsegbiztositasi 
Penztarnak. 
Az atutalast kovetoen- az egy evre ervenyes igazolvany megerkezeseig - 
30 napra ervenyes ideiglenes meltanyossag i kozgyogyigazolvanyt allithat 
ki a jogosultnak. 

141 Amennyiben a kozgyogyellatasra jogosult az igazolvany kiallitasat 
kovetden fel even beliil meghal vagy elveszti jogosultsagat az 
onkormanyzat visszaigenyelheti a befizetett teritesi dij felet. 

Egeszsegiigyi szolgaltatisra valo jogosultsag 

A Szt. 54.9.-55.5. szerint a szocialisan raszorult szemely reszere a 
tarsadalombiztositas egeszsegijgyi szolgaltatasanak igenybevetelere 
jogosito igazolast kell kiallitani akkor, ha a Tarsadalombiztositasi torveny 
alapjan egeszsegugyi szolgaltatasra nem jogosult. 

IV. FEJEZET 

SZEMELYES GONDOSKODAST NYUJTO ELLATASOK 

I. C ~ M  

Az ellatisok forrnai 

54.S. I11 A szocialisan raszorultak reszere szemelyes gondoskodast nyujto ellatast 
/a tovabbiakban: szemelyes gondoskodasl az allam, valamint az 
Onkormanyzat biztosit. 



121 A szemelyes gondoskodas magaban foglalja a szocialis alap- es 
sza kositott ellatasokat. 

5 5 . .  I A szemelyes gondoskodas keretebe tartozo szocialis aiapellatasi formak 
a.1 a gyermekek napkozbeni ellatasa; 
b.1 az etkeztetes; 
c.1 a hazi segitsegnyujtas, valamint 
d.1 a csaladsegites 

/2/ Budapest-Csepel ~nkormanyzata altal nyujtott szakositott ellatasi formak 
a.1 a apolast, gondozast nyujto intezmenyek; 
b.1 a nappali ellatast nyujto intezmenyek, valamint 
c.1 az atmeneti elhelyezest nyujto intezmenyek. 

56.S. Az alapellatas korebe tartozo ellatasok kozul az 59-60.5-okban 
szabalyozott ellatasok, szolgaltatasok igenybevetelenek lehetoseget 
Budapest-Csepel ~nkormanyzata teriileten kotelezo biztositani. 

Gyermekek napkozbeni ellatisa 

57.5. A Szt. 60-61. 5-a alapjan a gyermekek napkozbeni ellatasa Budapest- 
Csepel ~nkormanyzata teriileten nappali 6s hetes formaban bolcsbdeben, 
ovodaban es napkozi otthonban biztositott. 

58 . .  I A bolcsode 16 hetes kortol a 3. eletev betolteset koveto naptari ev 
augusztus 31 -ig biztositja a gyermek napkozbeni gondozasat es 
neveleset, napi haromszori etkezeset. 

/2/ A felveteli kerelmet az egyesitett bolcsodek vezetojenel kell benyujtani. 

I31 Az ellatasert teritesi dijat kell fizetni. 
A teritesi dij alapja a mindenkori nyersanyagnorma. 
A teritesi dijat az intezmeny vezetojenel az intezmenyben meghatarozott 
napon elore kell befizetni. 

E tkeztetes 

9 .  I A Szt. 62.5-a alapjan a szocialisan raszorultaknak legalabb 
napi egyszeri meleg etkezesrol kell gondoskodni. 



121 A szocialis etkeztetest a Gondozasi Kozpontok vezeto gondozonojenel 
lehet kervennyel igenyelni. 
Csatolni kell: az igenylo kerelmet irasban ltorvenyes kepviselol 
nyugdijemeles utani, de harom honapnal nern regebbi 
jovedelemigazolast. 

I31 A szocialis etkeztetesert teritesi dijat kell fizetni: a Szt. 1 1 5.s. ertelmeben 
Budapest-Csepel ~nkormanyzatanak (a Szervezeti 6s Mukodesi 
Szabalyzata szerint) a polgarmestere altal rninden ev marcius 31-ig 
megallapitott dijtablazat alapjan, mely nern haladhatja meg az ellatast 
igenybe vevo rendszeres havi jovedelmenek 25 %-at. I, 

Hazi segitsegnyujkis 

6 .  1 A Szt. 63.s-a alapjan 

a.1 gondoskodni kell azokrol a szemelyekrol, akik otthonukban 
onmaguk ellatasara sajat erobol nern kepesek es roluk nern 
gondoskodnak; 

b.1 azokrol a gyermekekrol, akik reszere nappali vagy bentla kasos 
inteznlenyben torten6 allando vagy idoszakos ellatas nern 
biztosithato Ibeteg, korokozo hordozo stb.1 es a szulok a gyermek 
napkozbeni ellatasat nem, vagy csak reszben tudjak megoldani. 

121 A hazi segitsegnyujtast a Gondozasi Kozpontok vezeto gondozonojenel 
kell kervennyel igenyelni. 
Csatolni kell: 
az igenylo, lvagy torvenyes kepviselol kerelmet irasban; 
nyugdfiemeles utani, de harom honapnal nern regebbi 
jovedelemigazolast; 
orvosi szakvelemenyt. 

131 A . ~ M  segitsignyujtasert teritesi dijat kell fizetni: a Szocialis torviny 
11 5.s. ertelmeben a fenntarto szerv altal evente egyszer megallapitott 
dijtablazat alapjan, rnely nern haladhatja meg az ellatast igenybe vevo 
rendszeres havi jovedelmenek 20 %-at. 
Ha a hazi segitsegnyujtas kereteben etkezest is biztositanak, a szemelyi 
teritesi dij egyuttes osszege nern haladhatja meg a gondozott rendszeres 
havi jovedelmenek 30 %-at. 

Csaladsegites 

A Szt. 64-65.5-a alapjan Budapest-Csepel ~nkorman~zata 
csaladsegitest biztosit az eletvezetesi problemakkal, szocialis gondokkal 
kijzdo csaladok, illetve szemelyek szocialis es mentalhigienes ellatasara. 



6 2  I Budapest-Csepel ~nkormanyzata Csaladsegito Szolgalata szemelyes 
kerelem eseten 
a.1 kozremukodik az igenylo 

- csaladi gondjainak rendezeseben; 
- eletvitelet hhtranyosan befolyasolo okok feltarasaban illetve 

megszunteteseben; 
- a mentalis probleniainak megoldasaban; 

b.1 az igenylo kerelmere, problemainak rendezese erdekeben 
eletvezetesi es egyeb tanacsokat ad, segitseget nyujt; 

a) 

c.1 folyamatosan figyelemmel kiseri a mukodesi teriileten elo 
lakossag 
szocialis helyzetet; 

d.1 kezdemenyezi Budapest-Csepel ~nkonnanyzatanal 
- az onkormanyzat kotelezo feladatanak nem minosulo ellatas 

helyben torteno megszervezeset; 
- uj szocialis ellatas bevezeteset; 
- specialis ellitasokat egyes szocialisan raszorult 
csoportok reszere. 

121 A polgarok reszere nyujtott szolgaltatasok, ellatasok teritesmentesek. 

I31 A Csaladsegito Szolgalat altal nyujtott ellatasok igenybevetelet 
a Szolgalat vezetejenek intezkedese alapona meg. 

63.S. I11 A Csaladsegit6 Szolgalat a gondozottjai szamara termeszetbeni segelyt 
nyujthat 
a.1 a Szocialis es Egeszsegijgyi Bizottsag jovahagyasa alapjan az 

onkormanyzat segelyezesi alapjabol az intezmeny Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzatban meghatarozott feltetelek szerint. 

- elelmiszerjegy, tuzeloszallitas, gyogyszerkivaltas, illetekbelyeg, 
kozlekedesi jegy, stb. 

- rendkivuli helyzetben keszpenzsegely az intezmenyvezeto 
egyedi elbiralasa es utalvanyozasa alapjan. 

b.1 Az intezmeny altal begyujtott aktualis adomanykeszletbol (hasznalt 
butor, ruha, cipo, egyeb). 

I21 A segelyezes feltetele, hogy az igenylo vallalja a csaladgondozoval 
kozosen kialakitott celok megvalositasaban valo aktiv es folyamatos 
egyuttrnij kodest. 



Szakositott ellatiisi formak 

64.5. Ha az eletkoruk, egeszsegi allapotuk, valamint szocialis helyzetuk rr~iatt 
raszorult szemelyekrol az alapellatas kereteben nem lehet gondoskodni, 
a raszorultakat allapotuknak es helyzetuknek megfelelo szakositott 
ellitasi forrnaban kell gondozni- @aJ 

~ ~ o l a s t ,  gondozast nyujto intezmenyek 

65. .  I Budapest-Csepel dnkormanyzata apolast, gondozast nyujto intezmenyt 
nem uzemeltet. 

121 A Szt. 67.9-ban leirt allapotu igenylok az idosek otthonaba, a 
pszichiatriai betegek otthonaba es a fogyatekosok otthonaba torteno 
beutalasuk iranti igenyuket a Szocialis Irodan terjeszthetik elo. 

/3/ A kerelemben a Polgarmester hatarozattal dont. 

/4/ A hatarozat alapjan az intezmenyvezeto ertesiti a jogosultat az 
intezmenybe befogadas datumarol. 

/5/ Az a jogosult, aki a behivas idopontjaban onhibajabol nem jelenik meg az 
intezmenyben, a szolgaltatasra elveszti jogosultsagat. 

Rehabilitiicios intezmenyek 

6 6 .  Budapest-Csepel dnkormanyzata teruleten a Szt. 72-74.9-aban 
szabalyozott rehabilitacios intezmeny nem mukodik. 

/2/ A Budapest Fovaros ~nkormanyzata altal fenntartott rehabilitacios 
intezmenyekbe torteno beutalast a Szocialis Irodan eloterjesztett 
kerelernmel lehelt kerni. 

Nap pali ellatas t nylijto intezmenyek 

6 7 . .  I Budapest-Csepel ~nkormanyzata teriileten a sajat otthonukban elok 
reszere biztositott napkozbeni tartozkodast, etkeztetest, tarsas 
kapcsolatokat, valamint az alapveto higieniai szuksegleteket kielegito 
szolgaltatasok formai: 
a./ idosek klubjai es 



b.1 hajlektalanok nappali melegedoje. 

121 Fogyatekosck nappali intezmenyebe es szenvedelybetegek nappali 
intezmenyebe ellatasra jogosultak szamara - szocialis raszorultsaguk 
eseten - Budapest-Csepel ~nkormanyzata anyagi tamogatast nyujt. 

68.9. I Az idosek klubjai negy gondozasi kozpont kereten belul a szocialisan es 
mentalisan tamogatasra szorulo, onmaguk ellatasara reszben kepes 
idoskoruak napkozbeni gondozasara szolgal. 

121 Az idosek klubjaba jelentkezni a klubvezetonel szemelyesen lehet. 

131 Az idosek klubjaba felveheto az a 18. eletevet betoltott szemely is, aki 
egeszsegi allapotara figyelemmel az I11 bekezdesben meghatarozott 
tamogatasra szorul. 

141 Az ellatas megsziinesenek esetei: 
a.1 a klubtag keresere, a bejelentest kovetd, hazirendben 

meghatarozott id0 elteltevel; 
b.-1 a hizirendben meghatarozott tartamu indokolatlan 

tavolmaradassal 
c.1 a jogosult halalaval 
d.1 az intezmenyi jogviszonyt a beutalo szew megszunteti, ha a 

beutalas feltetelei mar nem allnak fenn, vagy a jogosultat mas 
intezmenybe helyezi at. 

I51 A fizetendd teritesi dij alapja az elelmezesi terites, melyet az Szt 11 5.9-a 
ertelmeben a fenntarto szew altal evente egyszer megallapitott 
dijtablazat hataroz meg es nem haladja meg a jogosult rendszeres 
jovedelmenek 30 %-at. 

161 A djjcsokkentes esetei 6s modjai: 
a.1 a fenntarto ingyenes ellatasban reszesiti azt a jogosultat, aki 

jovedelemmel nem rendelkezik; ( 

b.1 a teritesi dij osszege csokkenthetd, illetve elengedheto az 1994. 
evi IV. tv. 21-22.9-a alapjan, ha a kotelezett jovedelmi 6s vagyoni 
viszonyai ezt indokoltta teszik. 

69.9. I11 Budapest-Csepel ~nkormanyzata teriileten szerzodeses jogviszonyban 
a Magyar Voroskereszt XXI. keriileti Szewezete mukodtet nappali 
melegedot a hajlektalan szemelyek nappali tartozkodasara. 

I21 A nappali meleged6 ferohelyeire figyelemmel a szolgaltatast minden 
Csepelen tartozkodo raszorult igenybe veheti, aki betartja az intezmeny 
hazirendjet. 



~trnenet i  el helyezest nyujto intezmenyek 

Az atrneneti elhelyezest nyujto intezrnenyek ideiglenes jelleggel, 
folyarnatos ellatast, illetve ejszakai benntartozkodast biztositanak. 

Budapest-Csepel dnkormanyzata teriileten 
a.1 iddskonjak gongozohaza 
b.1 hajlektalanok ejjeli menedekhelye es atmeneti szallasa 
d gyermekek atrneneti otthona mukodik. 

A fogyatekosok gondozohizaban nyujtott szolgaltatas igenybevetelet az 
arra jogosultak sGrnara Budapest-Csepel dnkormanyzata anyagilag 
tarnogatja. 

Budapest-Csepel ~nkormanyzata mukodteteseben az idosek 
gondozohizaba azok az idoskoniak, valarnint azok a 18. eletevuket 
betoltott beteg szemelyek vehetok fel, akik onmagukrol betegseguk miatt 
vagy mas okbol otthonukban iddlegesen nern kepesek gondoskodni. 

A beutalas maximum hat honap idotartarnra a Gondozasi Kozpont 
vezetd gondozon6jenel kervenyezhetb. A beutalas egy izben meghosz- 
szabbithato. 

Az ellatasert fizetendd napi teritesi dij osszeget Budapest-Csepel 
~nkorrnanyzatanak polgarmestere minden ev marcius 31-ig kulon 
dijtablizatban allapitja meg. 

A teritesi dij fizetesere az igenylb, vagy tartasra koteles es kepes eltartoja 
kotelezett. 

Teritesi dij meltanyossagbol sem csokkentheto. 

I61 Az ellatas megszGnesenek esetei: 
a.1 a hataridd lejartakor 
b.1 beutalt keresere a bejelentest kovetd, hizirendben 

meghatarozott id6 elteltevel; 
c.1 jogosult halalaval es 
d.1 a beutalas feltetelei mar nem allnak fenn. 

7 2  I Budapest-Csepel dnkormanyzata teriileten szerzodeses jogviszonyban 
a Magyar Vijroskereszt XXI. keriileti Szewezete ferfi hajlektalanok ejjeli 
rnenedekhelyet es atrneneti szallasat, valamint noi atmeneti szallast 
(gyermekek atrneneti otthonaval) mukodtet. 

I21 Az atrneneti szallasok igenybevetelenel az intezmenyvezetok elonyben 
reszesitik azokat a hajlektalanokat, akiknek utolso bejegyzett lakcirniik 
Budapest-Csepel dnkormanyzata teriileten volt. 

131 Ar ellatas megszijnesenek esetei: 
a.1 a szocialis munkasokkal valo egyijttmiikodes hianya; 





b.1 a hazirend megsertese. 

I41 A f izetendo teritesi dij merteke: 
A hazirendben szabalyozott dijtablazat szerint a jovedelem aranyaban 
kerul meghatarozasra a befogado szerzodes megkotesekor. 

I51 A f izetesre kotelezettek kore: 
A befogadast kero jovedelemmel rendelkezo szemely. 

I61 A dij csokkentesenek vagy ele~gedesenek esetei es modjai: 
A hazirendben szabalyozott esetekben egyedi elbiralas alapjan. 

734. Felhatalmazast kapnak az intezmenyvezetok, hogy e rendelet alapjan 
modositsak az alap- es szakositott ellatasi formak reszletes szabalyait es 
az intezmenyek hazirendjet. 

7 4 . .  I Az e rendeletben meghatarozott ellatasokat 1997. januar 1. napjatol kell 
biztositani. 

I21 A folyamatban lev6 ugyekre is jelen rendelet szabalyai alkalmazandok. 

754. A hatalyba lepessel egyidejuleg hatalyat veszti: 

- a melta~iyossagi kozgyogyellatasrol szolo tobbszor modositott 
611 993.(111.30.) Kt rendelet; 

- az atmeneti segelyrol szolo tobbszor modositott 711 993.(111.30.) Kt 
rendelet; 

- a lakasfenntartasi tamogatasrol szolo tobbszor modositott 
1711 993.(1V.27.) Kt rendelet; 

- az apolasi dijrol szolo modositott 2111 993.v.25.) Kt rendelet; 
- a rendszeres nevelesi segelyrol szolo modositott 2011 994.v1.7.) Kt 

rendelet. 





1-2.9 A jogszabaly cglja, hogy az onrnagarol mas modon gondoskodni nem 
kepes szemely vagy csalad reszere a rendeletben leirt modon ellatast 
garantiljon. 

r) 
ai) 

3. 3 A rendelet teriileti, szernelyi es jogi szabalyozis hatirait r6gziti. 

4.5 A legfontosabb fogalrnak egyseges ertelrnezese erdekeben fogalom 
meghatiirozisokat tartalmaz 

5. 3 Kimondja az allamigazgatisi eljarisban az allarnigazgatis altalanos 
szabalyair61 szirlo 1957. evi IV. tijweny eisddlegesseget, a szocialis 
igazgatisml es szocialis ellatisokr6l szolo 1993. evi Ill. tijrveny 
(tovabbiakban: S r t )  modosito rendelkez6seinek figyelernbevetelevel. 

6. 3 A szocialis ellatiis irinti igeny benyljjtiisanak, elbirilasanak es 
jogorvoslatinak altalanos szabalyait tartalmazza. 

7. 3 Az intemenyi ellatis irinti igeny benyljjtasanak, elbirilasanak 6s 
jogorvoslatinak Bltalanos szabalyait tartalmaza. 

8. 3 Hangsiiiyona azf a szabaiyt, hogy szocialis &lli allamigazgatasi 
eljarisert sem eljarisi kijltseg, sern iifetek nem szedhetb. 

9. 9 A jogosulatlanul igenybe vett ellatas visszakdveteleser6l rendelkezik. 

10. 3 Az eljaras sorin az adatvedelern szabalyait rijgziti. 

11. 3 A penzben nylijth.at6 ellatasokat kategorizilja normativ 6s szocialis 
riszorultsag eseten tdrveny szerint adhato ellatasokra. 

12. 3 A helyi penzbeli ellitisokat nevezi meg. 

13. 5 A gyemeknevelesi tarnogatas helyi eljar5si szabalyait tartalmazza. 

14. 5 A rnunkanelkuliek jovedelernpotlo tamogatasanak helyi eljarasi 
szabalyait tartalrnazza. 

15. 5 Az apolasi dij fogalmat hataroza meg. 

16. 5 Az Szt. alapjan ellatasra jogosultak koret, es a kateleziien adando 
ellatasi osszeget irja le. 

17. tj A Csepeli Onkormanyzat hataskor6be tartozo tovabbi jogosulti k6r 
rneghatarozisat es ellatasuk merteket tartalmazza. 



18-20. 5 Az apolasi dij irinti igeny benyujtasanak, elbiralasanak, folyositasanak 
es felulvizsgalatanak eljarasi szabafyait tartairnana. 

21. 5 Az ellatas rnegtagadasanak, illetve folyositasa rnegsziintetesenek 
szabalyait tartairnana. 

22. 5 Az Szt altal garant5lt jogkovetkemenyre es az anal jaro 
nyugdijjaruiekfizetesi - tarsadalornbiztositisi jarulekfiietesi 
kotelezettsegre hivja fei a jogviszonyban ailok figyeimet 

ly II. 

23. 5 Az atmeneti segefyre jogosultak kijret, a segely formait, es gyakorisagat 
hatarozza rneg. 

24. 9 A sege1y iisszeget es a kifizetesi formajat szabalyoza. 

25-27. 9 Az eljaksi rendelkezeseket tartalmaza. 

28-29. 9 A rneltinyossagot szabaiyona. 

30. 9 A ternetesi segely nyrijtisanak Szt-ben kiitelezden eieirt modjat is  
merteket tartalmazza. 

31. 9 A Csepeli dnkomanpat  feitetleniil fontosnak tartja. hogy a kiizponti 
szabalyozasboi az evek sorin hat5iyat vesztett reszietszabalyo k 
elttinCevei rnegsziint rendszeres neveiCi segeiyt a ."helyi szocialis 
rendeletben mindenre. kite jedd kszfetess6ggel szabaiyoaa. 
Gzel a csepeli gyerekek h m a r a  garantilja, hogy amennyiben a 
sziii8k nenl tudjak teljesiteni e i t a h s i  kliteiezettsegiiket, d e  a 
gyermekneveiesre alkalrnasak, akkor jiivedefemkiegeszitest kapnak a 
gyermekiik sziiksegleteinek fedezesere. 

32.9 A segely6sszeget az eddigi 1.875.-Fi-rol a veiernenyezBk egyljntetii i 
egyetertese alapjan 2.000.-Ft-ta emeli a rendeiet 

33.9 A rendszeres neveiesi segely rnellett, d e  attol fiiggetieniil is 
megallapithato hejyi, fiszosultsagtol fiigg6 penzbeli ellaGs a 
gyermeketkeztetes dijanak csiikkentese. A normativ (alanyi jogon jard) 
dijcsokkentes es a rneltinyossagboi adhato tovabbi tarnogatas rnerteket 
es az eljaksi szabalyait tartalrnazza. 

34-35. 5 Az eljarasi szabafyokat tartalrnazza. 

36-37. 5 A kiveteles eljarast szabalyona. 

38. A rendszeres szocialis segelyt szabalyoza 21969. (V. 4.) EiiM rendefet 
idejet milt szabafyai helyett, azzal iisszhangban kerijl sor a helyi 
rendeletben kotefezettsegvaflalasra. 



39. Az  eddig fizetett segelyosszeget e rendelet emeli az oregsegi nyugdij 
rnindenkori legkisebb osszegere. 

4041. Az eljarasi szabalyokat tartalrnana. 

42. A temeszetben nyujtott szocialis ellatisok formait hatarona rneg. 

43. 9 A lakasfenntartasi tarnogatisra - jogosultsag szerneiyi, jovedelrni 
feltetelei tes tirnogatasi osszeghatirait tartalmazza. 

4547. 5 Az eljaksi rendelkezeseket tartalmaza. 

48. 5 A specialis fogalmak rnagyahtat  adja. 

49. 5 Az Szt 48. 3-aban szabalyozott koztemetesi kiitelezettseget emllti rneg 
a helyi rendeletben az bnkorrnanyzat, hogy tajekoztassa a lakossagot 
annak fennallasarol. 

50. 5 A kiizgyogyellaMs alanyi es meltinyossagi formait szabalyoaa. 

51-52.5 Az eljadsi rendelkezeseket tartalrnaza. 

53. 9 Az Szt 54-55. §-ban garantilt egeszsegiigyi szolgaltatisra valo 
jogosultsagra hivja fel a polgamk figyelmet 

5445. 5 A szemelyes gondoskodast nyirjto ellaMsok formait somlja fel. 

56. 5 A szocialis etkeztetes 6s .a biz! segitsegnyujtis torvenyben el6i1-t 
ellatisi kiite~ezettse~re vallal garanciat a helyi rendelet 

57-58. 9 A gyemekek napkiizbeni ellatisat biztosit6 keriileti ellatisi fomak 
eljarisi szabalyait tartalrnana. 

59. 5 A szocialis etkeztetesben reszesites szabalyait tartalmaza. 

60. 5 A h i z i  segitsegnyujtQ szabalyait eljarisi rendelkezeseit tartalrnana. 

61-62. 5 A csal6dsegites eseteit es eoarasi formait tartalrnazza. 

63. 5 A Csaladsegitij Szolgalat segelyezesi keretszabalyozasat adja a 
rendelet. 

64. § A szakositott ellatasi forma fogalommeghatarozasat adja. 

65. § Az apolast, gondozast nyujto ellatashoz jutas eljarasi rendelkezeseit 
tartalrnazza, mert az ilyen intezmenyek fenntartasat az Sit. Budapest 
Fovaros szamara tette katelezive. 



66. 5 A rehabilitacios intemenyekbe bejutas eljarasi szabaiyait tartaim- a 
rendelet, mert a feladatellatis megvalositasat az Szt. 88. §-a fiivarosi 
hataskorbe utaita. 

67. 5 A nappali ellatist nyirjto szociilis ellatasok koziil jelenleg a teriiletiinkon 
miikodii ket format nevesiti. 
Az onkormanyzatunknak 1999. december 31-ig folyamatosan meg kell 
teremteni a felteteleket arra, hogy ezen kivui meg 

- fogyatekosok nappai int6menye 
- a szenved6lybefegek nappali i . m e n y e  - a) 

is rendelkezere alljon a csepeli riszul6k szimara. 

A megvalositisig a mas keriiletben miikijdii ilyen szolgaitat5st ny6jto 
intemenyekbe bekedlest kell az ijnkormanyzatnak timogatnia. 

68. 9 A h k i  gondoz6szolgaiai miikijdtetiseben lev6 idBsek klubjaba beju&s 
eljarisi szabaiyait tartalmazza. 

69.9 A szerzddes alapjan a Magyar Veriiskeresrt Csepeli Szervezete 
milkijdteteseben Ikvd nappali melegedd igenybevetelenek eljaksi 
szabaiyait tartalmazza. 

70. 9 Az atmeneti elhelyezest nyljjto in tkenyek fogalmat 6s fajtait sorolja 
fel. 

71-72.4 Az dnkorrnanyzat teriileten rn Jkijdd ilyen solgaitatist nyijto 
int-enyekbe va16 bekeriiles eljaksi szabalyait tarialmazza. 

73-75.9 Zar6 rendelkezesek, rnelyek az 1997. januar l 4 n  tijrtend 
haialybalepesig az in thenyek SzMSzGnek, hizirendjenek 
kiegesziteset rendeli el a rendeletben eldirt inthenyvezetei jogkorok 
reszletszabalyainak rnegalkotiisara. 

szociaiis es egeszsggiigyi referens 
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Mngy arrizn t: Szt=szocihlis tiirvCuy (mbdositott 1993llll. tv.) 
NYRl = ~~yugclijmiuiu~urn (az iiregsCgi nyugclij miudenkori legkisebb Ssszege) 

JSvedcletuhatkr 

NYM 6s gybgyszerkiiltsCg 25 
Cs niit~imuni 2400 Ft %-us eltCrCsdig, valatr~i~~t Kt.re~~delet 50 -52 4 

No1 ~l~ntiv kiizgybgyellitis 

Egdszsc4giigyi szolgiltntisra 
valb jogosultsig 

kozgybgyra felirhatb 
gy6gyszerkoltsCg 
NY M 
(Jele~lleg 9.600 Ft) 
Cs u~iliiluutn 9GO Ft 
gy6gyszerkoltsCg 
NYM 
(Jele~deg 9.600 Ft) 

Szt.50.4 (3) 

Szt.54-55 4 

Kt.retldelet 53. 9 - 

t~agyCrtCkii gybgyszer esetCben 

'I'en~~Cszetben 
kozgy6gyigazolvLt1y 

Teniidszetbe~~ 1'B 
igazolvh~~y 

Jegyzij gyakuruljn egyediililli, 
esetdn, 
NY M 1 50 %-ig 

Netn gyakurull~ati, 








