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A rendelet hatalya 

3.5.111A rendelet hatdya kitejed a Budapest-Csepel Onkorminyzata teriileten lako: 
a.1 a XXI. keriiletben dando bejelentett lakcimmel rendelkezo szemelyekre; 

b.1 a X X .  keriiletben bejelentett tartozkodisi hellyel rendelkezij azon szemelyekre, akiknek 
Magyarorszagon nincs idando bejelentett lakcime; 
II 

,,.a 

c.1 az allando tartozkodkra jogosito szemdyi igazolvhyal rendelkeza, bevindorolt, valamint a 
magyar hatosagok dtal rnenekdtkent elisrnert szemelyekre. 

/2lA munkaneciiliek jovedelempotlo timogatisa vonatkozisaban az /1/ bekezdesben 
foglaltakon W e n 6 e n  a hajlektalan szemelyekre is kiterjed a rendelet hatdya. 

13IAz atmeneti segely vonatkozbiban az I11 bekezdesben foglaltakon tiilmen6en az Betet 6 a 
testi CpsCgkt fenyeget6 veszely esetkn a XXI. keriiletben tartbzkod6 szemClyekre is kiterjed a 
rendelet hatdya. 

14IAz egyes szemdyes gondoskodk keretiben nylijtott ellahok vonatkozisaban az 111 
bekezdesben foglaltakon W e n 6 e n  a XXI. keriiletben Cletvitelszeriien tartbzkod6 hajlektalan 
szem6lyekre is kitejed a rendelet hatilya. 

/5/E rendelet meghatirozza a pinzbeli, a termiszetben nyiijtott 6s a szemelyes gondoskodkt 
nylijto szoci~lis elliitisok egyes formiit, a jogosultsag feltkteleit, annak megkllapitisat, a szocidis 
ellath finanszirozisinak elveit 6 intezmenyrendszerit, tovhbba a szociiilis ellathst nyijto 
szervezet Cs a jogosuIt kozom jo,piszony Ebb elemeit. 

4. S.111 E rendelet alkalmazhaban 

a./'ovedelem: a maginszemelyek jovedelemadojhrol szblo torvenyben jovedelemkent 
meghatirozott vagyoni ertek hevetell munkavdlaloi jhlekkal, szemelyi jovedelemadoval, 
egbzsegbiaositki es nyugdi~irule~al, valarnint a ma_pimszemelyek jovedelemadojarol szolo 
torvenyben elismert koltsegekkel csokkentett resze fti~getleniil attol, hogy adomentesnek vagy 
adokotelesnek min6siil. A helyi riszorultsagtol ftiggo ellatisok tekinteteben minden bevetelt 
szhit isba kell venni a jogosultsag megallapitisinal 
;\z Sa. altal elCiirt penzbeli es termeszetbeni ellatisra valo jogosultsag szempontjabbl nem 
minosul jovedelemnek a ternetesi segely, az alkalmankent adott Btmeneti segdy, az anyasisi 
tamogatas, valamint - a szernilyes gondoskodaskrt fizetendii szemelyi teritesi dij megallapitisa 
hvetelevel - a sulyos mozgiskorlitozott szemklyek kijzlekedesi tbogatasa. a rokkantsiigi 
jiiradek es a vakok szemilyi jiradeka 

b.! vagyon: minden ingatlan. ingb dolog, tovabbi vayyoni irttikii jog, arnel>.nek esyuttes 
fbrsalmi ineke ,2z i)reyegi n?~igdij mindenkori leg.kisebb iisszegenek otvenszereset meghaladia. 
i s  arnelynek haszncsicisa nen? i.es;i.!\.ezreti 2 i~ncy.onna1 - - :ende!kczci lakhntisi is me$!hc:esi 
t'el titeleit: 



/3/Ahol e rendelet jovedelmet emlit, a csaladi potlekot, az arvaellathst, a hkastirsi potlekot, a 
hkastirs utin jiro jovedelempotlekot, a tartisdij cimen kapott osszeget , a tanulmhyi 
osztondijat es a szociibs timogatast annak a szemelynek a sajat jovedelmekent kell 
figyelembevenni, &re tehntettel azt megillapitottik, illetve fizetik. 

A szoci;ilis igazgatis ;iltalinos szabayai 

Eljirisi rendelkezisek 

5.3.A szocidis ellatzkra jogosultsig, a jogosultat erint6 jog es kotelezettseg megidapitzkhra, tovabba 
a hatosag ellen6rzesre /a tovabbiakban: szocidis igazgatisi eljirhsl az dlarnigazgathi eljirb 
dtalinos szabdyair61 sz6I6 tdbbszor m6dositott 1957. evi IV . torveny /a tovibbiakban: hie./ 
rendelkezkseit a szocidis igazgatisrol 6 szocidis ellithokr61 sz616 tobbszor m6dositott 1993. . . 

Cvi III-tv. /a tovibbiakban: Sd-ben meghatirozott elteresekke1 kell akalmazni. 

6.§./l/Az e rendeletben szabdyozott pinzbeli es termbzetben nylijtott s z o c i ~ s  ellith irinti igknyt 
Budapest-Csepel Onkormhyzata Polghesteri Hivatalknak iiDOyfelszolgdatin, Szociilis 
1rodajh.n es Gyhiigyi Irodajh lehet elotejeszteni a rendszeresitett igenylolapot kitoltve 6 az 
azon felsorolt igazolbok csatolhsaval. 

/2/A s z o c i ~ s  ellithra valo jogosultsag elbirdisihoz a kkrelmeziinek igazolnia kell csaliidja 
vagyoni, jovedelmi viszonyait. 
A jovede lemsz~ thnd  irhyado idijszak atmeneti segely eseten 3 hbnap, rendszeres segkly 
esetkn egy Cv, a kerelem benylijtisit megeloz6 minden jovedelem figyelembev~telCvel. 

/3/A kkrelmezijnek irisbeli felhatalmazist kell csatolnia arr61, hogy az adohatosis, a 
nCpessCgnylIvhta-ths es a koziizemi dijakat beszedni jogosult szervek - arnennyiben az eljkis 
lefolytathihoz ez sziikseges adatokat kozoljenek a csalid jovedelrni viszonyairol, nagysagirol t5s 

koziizemi si2unlaegyenlegerii1. 

/4/A szocidis hatirkort gyakorlo szerv a rendszeres ellatisokhoz h l o n  -hIon, az atmeneti 
ellatishoz Cvente egy izben szocidis helyzetfelmerest kiszithet. 

51 A szocidis ellatisok irint benylijtott kerelmekben a polghester (a gyerrneknevelesi 
thogat i s  esetkben a jegzo) hatirozattal dont. Az erdemi donteshozatalt a kerelem 
benylijtasatol szimitott 30 napon belul a Szocidis es a Gyamu,g Troda kesziti elo 6 
gondoskodik a hatarozat vegrehajtisirol is. 

/6/"4 polginnester iltal hozott I. foku hatirozat ellen 15 napon beliil illetekmentes fellebbezest a 
Kipviselo-testiilethez cimezve a hatarozstot eliikeszito Irodira lehet benyijtani. 
.4 jegzo altal hozott I. tbku  hataroznt ellen 15 napon belijl a Fovaros Kiizigazgatasi Hivatalahoz 
cirnzett, de a Gyamiigyi Ircdira ben>ijtott fellebbezissel lehet ilni.  



/5/A szocialis hatkkort gyakorlo szerv a jogosulatlanul es rosszhiszemuen igenybe vett ellaths 
megtenteset az igenybevetelrol valo tudom~szerzestol szhitott hirom honapon beliil 
rendelheti el. Nem lehet a megentest elrendelni, ha az igenybeveteltol, illetoleg folyamatos 
ellatiis eseten az ellaths megsziinesetol e g  ev miir eltelt. 

/6/A Kipviselo-testiilet mind a megterites osszeget, mind a kamat osszeget, melt~yossagbo1 
elengedheti, illetve csokkentheti. 

lO.§./l/Budapest-Csepel Onkorminyzata Jegyziije a szocidis ellatis biztositisa, fenntartha es 
megsziintetese cCljibo1 az S z t .  18-20. §-ban eiiiirt ny~lvhtartfrst kbzit. 

/2/Az, akire a nyilvhtartb adatot tartalrnaz, a szemelyre vonatkozo adatok eseteben a 
betekintksi, a helyesbitbi vagy torlbi joghak 6rvCnyesitCse mellett kCrheti a jogai 
gyakorlhhhoz sziiksCges adatainak kozlkset a n n y l l ~ ~ t  kezelii Szocidis vagy Gyhiigyi 
IrodatoI, illetve a szocidis intezrneny vezetiijetiil. 

II. FEJEZET 

1 l.§./l/A jogosult rCszere jovedeime kiegeszitCsere, p6tlbdra penzbeli szociihs ellatis nnyijthat6. 

/3/Az Szt. 27-30. §-a alapjim a jogosultat gyermeknevelCsi thogat& iileti meg (normativ 
ellatiis) 

/3/Budapest-Csepel . ijnkormAnyzata szocidis riszorultsag eseten - a szocidis alapellatis 
kereteben - a jogosult szhiira: 

a.lmunkan8Mliek jovedelempotlo timogatkat, 

b.! aktiv koni nem foglalkoztatott szemelyek rendszeres szocialis se,oelyet 

c.! apolasi dijat, 

illapit mey az Szt-ben es e rendeletben meyharirozott feltitelek szennt (a tocabbiakban: 
szocialis raszomltsagol tiiggo ptinzbeli ellatasok). . 



Aktiv korxi nern foglalkoztatott szem6lyek rendszeres szocialis. segilye 

14iA §./I/ Budapest-Csepel Onkorminyzata rendszeres szocidis segelyt Uapit meg annak az aktiv 
koni nern foglalkoztatott szemdynek,alu 

a.1 a Csaladsegito Szolgilattd a 61 .§-ban leirt e,giittrniikodesi kotelezettseget vhllalja, 

b.1 es havi jovedelme nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori le&sebb osszegenek 
70 %-at, 

c.1 valarnint csal6djiban az egy %re jut6 jovedelem nem haladja meg az oregsegr nyugdij 
mindenkori le&sebb osszegenek 80 %-at. 

I21 Az I1 I bekezdb alkalmazhaban aktiv korti nem foglalkoztatott szemelynek miniisiil az, aki a 
jovedelempotlo thoga t i s  fo ly6sf i iak  idiitartamat iderneritette, illetiileg igazolja, hogy a 
rendszeres szocidis segily irinti kerelme ben@j&it megeliizii hhom evben a lakohelye szerint 
illetekes munkaugi kozponttal legalibb kit ev idiitartamig emttrniikodott b keres6 
tevekenyseget nem folytat, ide nem erne a nem rendszeres rnunkav~gzCsse1 jiro keresii 
tevekenyseget, melynek havi ellenerteke nem t5-i el a jovedelempotlo thoga t i s  osszegenek 
50 %-at. 

14/B.$./ll Nem dlapithato meg rendszeres szocidis segely annak az aktiv koni nem foglalkoztatott 
szemelynek, a k i  

a.1 a jovedelempotlo thogatisra valo jogosultsiginak idiitartama alatt e,@ttmiikodkst nem 
vNal6na.k miniisult az Szt. 34lA §.I11 bekezdbe szerint, 

b./ katonai szolgdatot teljesit. 

/?I hleg kell sziintetni a rendszeres szociilis segCIy folyositkat annak az aktiv koni nem 
foglalkoztatott szemelynek, alu 

a.! a CsaIAdsegittB ~zolgdat tda 6 I .  $-ban szabalyozott modon nem miikodik e=gutt, 

b.1 munkaba illt, 

c./ e g e b  rendszeres penzellatkr3 szerzett jogosultsagot, 

a b.:- c./ pont eseteben felteve. ha sajit jovedelme a rendszeres szocialis segely osszegevel 
egiittesen meghalad-ia az oregsigi nyugdij mindenkori legkisebb osszesenek 70 !$-at. vagy a 
csalidjaban az egy Ere jut0 jovedelem meghaladja az oregsigi nyugdij mindenkori legkisebb 
osszegenek SO %-at. 

'3: .A l4B.  3. ; 2 /  bekezdes a.,' ?onrja eseteben 3 thogatas hat honap idotartamig nern ~llithato 
kissza.. 



18 .§ . l l l~~o l i s i  dij irinti igenyt a rendszeresitett formanyomtatvanyon a Szocidis Irodin vagy az 
c3g$%lszolgdaton lehet elote jeszteni, a kerolapon felsorolt igazolbok csatolasaval. 

12IAz apolisi dij megdlapitisa irinti kerelemhez csatolni kell a hiziorvos arra vonatkozo 
szakvelemenyet, h o g  az apolt onrnaga ellatisira keptelen, dlando es tartos felugyeletre, 
gondozisra szorul. Az apolisi dijat kerelmezo 6 az onkorminyzat a szakvelemeny 
felulvizsgdatit kerheti az apolbra szorulo lakohelye szerint illetekes egbzsegiigyi szakrendeles - 
az apolist indokfo diagnozis szerint illetekes - szakorvosatol. 

13lA kerelmezdnek nydatkoznia kell arrol, h o g  nincs tartki szerzodese azzal a szem~llyel, a h e  
nezve az ipolki dijat kezdemknyezi. 

141Az az apolo, aki nem nagykoni vagy aki 60 eletevet betoltotte, csak akkor riszesulhet apolisi 
dijban, ha a hkiorvos igazolja azt, h o g  az apolh feladatainak ellathaban ez a koriilmeny nem 
gitolja. 

151Az apolo csak Budapesten vagy annak agglomeraci6s korzeteben lak6 szemelyre igenyelhet 
apolbi dijat. 

19.§./lIAz apolki dijrol I. fokon a Polginnester dont. 

121 Az I. f o G  hatirozat ellen 15 napon beliil a Kkpviseld-testiilethez cimzett, de a Szociilis 
I r o d h  ben*jtott illetekmentes fellebbezbsel lehet ilni. 

131Az Bpolki dijat a Polghesteri Hivatal minden honap 10. napjiig postai uton folyositja a 
jo,oosultnak. 

20.tj.lllA.z apolki dij- jogosultsagot a Szocidis Iroda evente felulvizsgdja. 

31 .§.ll/Nem jogosult apolki dijra a houatartozo, ha: 

a . 1 ~  apolt ket honapot meghalado birrnilyen nevel6i- oktatisi, egeszsegiigyi vagy szociilis 
intezmenyi ellithban reszesd; 

b.1 rendszeres 'penzellatkban reszestil. ide nem ertve a kulon torvenyben meghatirozottak 
szerint megdlapitott gyermekgondozki segelyt. 

/?/Az I11 bekezdes a.1 pontja alkalmazkaban a napi legfeljebb negy oris pedagogiai fejleszto 
foglalkoztatis nem minosul nevelesi- ohatbi intezmeny ellatknak. 

13,Nern allapithato me2 apolki dij annak, aki munkaviszonyban, kozszol,aaIati jogviszonyban, 
szovetkezeti tagkent, munkakiszony jellegii jogkiszonyban i l l  Cs emellett munkaideje a napi n C g  
orat me~haladja, tovabba ha olyan mris kereso tevekenyseget folytat. amelynd a munkavegzis 
nem otthon tortenik. 

;4,!.kz apolasi dijat meg kell santetni. ha a haziorvos vaLy a hizigondczo szolgalat jelzi, h o g  
az apolo a kotelezettseget nem teljesiti. 



34.$.lll~tmeneti segelyben az a szernely rbzesitheto, akinek csaladjaban az egy fire juto jovedelem 
a 38.9. 111 bekezdesben szabdyozott kivetelevel az oregseg nyugdij mindenkori le~hsebb . 
osszegenek 150 %-at nem haladja rneg. Egyediilallo szemelynel ez az osszeghatir az oregseg 
nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek ketszerese. 

/?/A segely osszege alkalmankent - a 38.9. I11 bekezdes kivetelevel - az oregsegi nyugdij 
mindenkori le&sebb osszegenek 10 %-at01 150 %-&g te jedo osszeg lehet. 

/3/A segelyt az adott helyzetben legmdokoltabb formaban (penzben, itutalisban, termeszetben) 
kell nyiijtani. ': 

25.$./l/Az atmeneti segely felvetelere kiskoni eseten a torvenyes kepviseliin kiviil a kiskoni 
hozzatartozoja, gondoz6ja, pirtfog6ja az oktahi-nevelesi intezrneny gyermek- 6 
ifjusagvCde1m.i feleliise 6 a tizemegyedik eletevet betolt,ott kiskoni is jogosult. 

12/A pedelvetelre jogosult szernely kotelezhetii a hatirozatban arra, hogy megadott hatiiridiin 
beliil szholjon el a segkly- osszeg felhasznd&ir6I. 

26.§.IllAz itrneneti segkly foly6siha kerelernre i s  hivatalb61 is tortenhet. 

/?/A kerelmet gyermektelen csalad eseten a Szocidis Irodh, kiskorbt nevelii csalad eseten a 
Gyhii,+ Irodh, vagy az UOOyfelszolgdaton a rendszeresitett formanyomtatvinyon kell 
eliiterjeszteni. 

I31 Hivatalbol foly6sit segelyt annak az ~ n k o m h y z a t ,  akinek riszomltsagira kornyezete hi vja 
fel a figyelmet. 

37.§./11A kerelmezii koteles nyilatkozni vagyoni helyzeter6I. (Pl. gepkocsi, telek, hetvegi hb.)  

/?/A kerelemhez csatolni kell: 

a.1 a b e n ~ j t k t  rnegeloz6 hirorn honap jovedelmet tanusit6 igazolkt a kozos hiztartisban el6 
szemklyek reszerol; 

b.1 minden olyan igazolis fenymisolatat, mely megalapozhatja a jogosultsagot (pl. korhizi 
zirojelent6t, orvosi szakvelernenq-t, rendorsegi jegyzokonyvet, stb.) 

/3/A Hivatal az adatok valodisagat ellenorzi. 

141 A kQelemr61 a polginnester hatirozattal dont. 

2S.$./li%lkltanyossagbol a 34,s.  /I! bekezdisben szabdyozott jovede!emhatartol, i s  a 31.5. /3,' 
bekezdisben szabdyozott segilyezisi hatirtol, valamint a 23.$./7/' bekezdeseben szabilyozott 
alkalrnaktol elterijen is megdlapithato itmeneti segdy. 

'2,iE;" '. " I ulonosen iqdokolt rneltinyossigot gyakorolni, ha J riszorultsay az atmeneti segelyezes neIn 
kiszpknzes fonnaival enyhitheto. 

SZR.\1'9704. DOC 



Iv. chi 

Helyi, rdszorultsaigt61 Egg4 penzbeli ellataisok 

Rendszeres nevelCsi segely 

3 1. $./l/Budapest-Csepel Onkormhyzata rendszeres nevelbi segellyel egbdti Iu a jovedelmet a m &  
a sziilonek, (gondviselonek), aki rnindent megtesz a kiskoni gyermekelil nevelesehez sziikseges 
feltetelek megteremtbeert, a gyermek megfeleld testi, sz~llemi 6 ertelrni fejlodes&rt, 6s a 
csalidban az egy fire jut6 jovedelem nem iri el az oregsegi nyugdij mindenkori leglusebb 
osszeget, ezert a gyermek fejliidese veszdybe keriil. 

l2/KiilonClii sriil6k eseteben a segdy ny~ijtbinak tovabbi feltktele, hogy a kiskoh gyermeket 
neveld sziild a kiilon 616 sziildtM a gyermek W i h o z  meltinyos tarthsdijat igenyeljen es a tale 
elvirhato maximumot megtegye a g y e r m e W d i j  behajtisa erdekeben. 

/3/Kiviteles meltinyossagbol akkor is megillapithato a segely, ha a csaladban az egy a r e  jut6 
jovedelem 25 %-kal meghaladja az oregsigi nyugdij mindenkori legk~sebb osszeg&. 

141 A kCrelemd1 a polghester hatirozattal dont. 

32.9.111A rendszeres nevelesi segely osszese havonta 6s kiskoI7i gyermekenkknt 2000.-Ft. 

/2/A rendszeres nevelesi segelyt a Polghesteri Hivatal minden honap 10. napjiiig postai  ton 
foly6sit.a a jogosultnak. 

Gyermekitkeztetb dijanak csiikkentise 

33.$./l/Rendszeres nevelesi segely mellett de annak hihyiban is egyedi merlegeles alapjin kizirolag 
a 31.9. /I/ bekezdesben eloirtak figyelembevetelevel a 3ermeketkeztetes dijhak 
csokkenteseben reszesithetb a Budapest-Csepel Onkormhyzata ferntarthaban lev0 oktathi- 
nevelesi intezminybe beiratott, dlando csepeli lakcirnrnel rendelkezb germek. 

/:/A 115/A. 9. 141 bekezdeseben felsorolt esetekben a normativ kedvezrnenyt a gyermeket 
nevelo- oktato intezmeny - a sziilo igenybejelentese alapjh - koteles biztositani 

/3~%feltinyossa~bol az 111 bekezdesben leirt thogat is  adhato annak a gyermeknek, akinek 
csaladjiban az egy fdre jut0 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori 
legkisebb osszegenek 150 ?$-at. 

141 A gyermeketkeztetes dijinak csokkentese a 90 ?.,b-os mkrriket a Szocialis 6s Egkszsegiigi 
Bizottsag javaslata alapjan haladhatja meg. 

31.3..4 legalabb harom hcjnapja rendszeres nevelesi segtilyben reszrsulij csallidok ivente e31.: 
nlkalommai, - hib.atalb61 - ilelniiszercsornu~ban riszesirl~e!rjk. 



39.tj.llIA rendszeres szocidis segeIy havi osszege az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb 
osszegevel azonos. 

/?/A jovedeIemme1 rendelkezo segelyezett rendszeres szocidis segelyet ugy kell megdlapitani, 
hogy a segellyel a jovedelme erje el az oregdgi nyugdij mindenkori le_&sebb osszeget, de a 
segely nem lehet kevesebb ezer forintnd. 

/3/A rendszeres szociidis segely osszeget hagyatkki hitelkent be kell jegeztetni az 
ingatlann yllviintarkkba. 

t.;* 

/4/A megdapitott segdlyt minden honap 10. napjiiig elore kell postai uton foIyositani. 

40.$./l/A rendszeres szocidis segelyt kkrelem benyrijtisaval es igazolhsok csatolisaval lehet a 
Szocidis Irodin vagy az UgyfClszolgdaton kkmi. 

/2/A kirelernhez csatolni kell: 

a./rokkantnyugdij vagy szocidis jiradek iriinti igenyt elutasito hatirozatot; 

/3/A Szocidis Iroda hivatalb61 beszerzi a rnunkakepessegcsokkenes merteket megdapito orvosi 
szakvelernenyt. 

141 A kerelemriil a p o l g ~ e s t e r  hatirozattal dont. 

4 1. $.A rendszeres s z o c i ~  segdyre jogosultsagot ivente feliil kell vizsgdni. 

4?.$./1/E rendelet alapjiin penzbeli ellatiis helyett termeszetbeni szocidis ellatis formajaban 
nyiij that6 : 

b./az atmeneti segely; 

c./a temetesi segely. 

/2/X pinzbeli ellatas llelyett nbujtott termeszetbeni ellatisi formak Csepelen a koziizeni dijakhoz 
atutalt hozzajarulasok, a szocialis diszkontban levas~olhato utalvinyok. a gyogyszerutalvinyok 
6s atutaIasok, a temeteshez n!u-itott itutalas valamint a zermeketkeztetesi hozzajarulas 6s a 
karacsonji csomag. 



b.ifelhatalmazisa, h o g  
-az Ado- 6 Penzii,gi Ellenorzesi Hivatal, az igenylo es a vele kozos hiztartisban elok 
szemdyi jovedelemadojinak alapjat, a tirnogatist rnegdlapito onkorminyzattal kozolje, 

- az Orsdgos Szemelyi Adat- es Lakcirnnyllvintarto Hivatal a hiztmis nagysagirol az 
onkonninyzatot tijekoztassa, 

c./feIhatalmazisa, arnennyiben a tirnogatist megillapito onkonninyzat a thogat is t  
s;%> kozvetlenul, a lakisfenntartisi kiadisok beszedesere jogosult szervezemk kivinja folyositani, 

d./igazolisa, a tenyleges lakkfenntartisi kiadisokrbl 6s jovedelrnekrol, a 32/1993 .m. 1 7.1 
Konninyrendelet alapjin 

- lakbert, illetve az alberleti dijat a lakisberleti illeke alberleti szerz6dbse1, 
- IakiscClG pdnzintbeti kolcson torleszt6 rMet6t a penzintkzeti igazolissal, 
- a koziizemi dijakat, a telepiilesen koziizemi szolgiiltatist vegz6 szervek iiltal kidlitott 
koziizemi szirdikkal, 
- egyedi fiitesii lakisok esetdn a 6 t h  koltsigeit, a hiztar&i tiizel8anyagot forgalmaz6 gtal 
kidlitott szhl tval  
- csatornktlan lak6ovezetben lak6 szemely a szennyvizelsz~ttatkt newe szolo 
szirdaval igazolja.. 

/3/Amennyiben a jovedelernsziimitis 6 a b o g a t &  id6szakiira vonatkoz6 utolagos APEH- 
igazolis (az onadozoknhl) az igazolisok 6 nyllatkozatok szerintinel magasabb jovedelrnet 
rnutat, a jogosulatlan igenybev6tel9.$./1/ bekezdbbeli szabiilyai ervenyesek. 

47.$./l/A thogatisban reszesiil6 a jogosultsag felteteleit erint6 lenyeges tenyek, koriilmenyek 
m e g v d t o z ~ o l  (a vele kdzijs hkmrtAsban ClBk szh inak  v d t o z b ~ o l ,  a hiztartiu havi 
osszjovedelmenek tobb mint 20 %-os vdtoz&iirol, az dlando lak6hely vdtozisirol) 15 napon 
belul koteles irisban bejelentest tenni a Szocidis Irodh. 

/2/A hoga t i s r a  jogosultsag megsziinlk, a 43.9-ban meghatirozott feltetelek rnegsziinesekor, 
tovabba ha a tho,oatisban reszesul6 a 48.9. /2/ bekezdesbeli lakisfenntartasi kiadisokat 
tekmtve hatralekkal rendelkezik. 

.IS.$./l/Jelen rendelet alkalmazkaban a 43.9. /I/ bekezdeseben a thogatas szempontjabol elisrnert 
lakknagysag merteken az alabbiakat kell erteni: 

Hiktartis tagjainzk szarna 
/G/ 
1 tz 
2 t5 
3 t5 
4 t5 
5 t5 

5 f6 fe!ett 

Lakasnabgysag 
/szobaszam/ 
1 - 3 szoba 
3 - 3,5 szoba 
3.5 - 3 szoba 
3 - 3,5 szoba 
3,5 - 1 szoba 
4 - szemilyenkint -+ 0.5 szoba 



4S/A.§.ill Fiitesi thogathban (tovabbiakban: tamogatisban) lehet reszesiteni azt a csaladot, vagy 
szemelyt, 

-a./ akmek lakhaban az alapveto fiitesi mod hiztartisi tiizeloolajal, gizftitessel, v a g  veges 
tiizelessel (szen, fa) biztositott, 6s 

-b./ a lakisban dok egy fire jut0 jovedelme nca  haladja meg az oregsegi nyugdijminirnum 
ketszereset, egyeduldlb eseten ket 6 felszereset, es 

-c.l lakisfiitki koltskgknek havi osszege eleri vagg meghaladja a hiztarth osszjovedelmenek 20 
%-at, 6s 

-d.l lakishak hasnositikabol jovedelemmel nem rendelkezik. 

I21 Thoga t i s  ugyanazon lakisra csak egy jogosultnak dlapithato meg, fiiggetlenul a lakisban 
elo szemelyek b hiztartisok szhi tol .  

I31 A timogathra valo jogosultsag elbirdhakor egy hizmtbnak kell tehteni  azt, ah01 a fiitksi 
koltsegek nem oszthatok meg, fiiggetlend attol, hogy kiilon hkztarkt vezetnek-e, vagy sem. 

48iB.s 111 Thogat is t  a I41 bekezdbben szabilyozott kivktellel egy fiitesi szezonra, 6 honap 
idotartama lehet megFpitani. 

121 Az elso bekezdes szempontjabol fiitesi szezonnak kell tekinteni a naptiri ev negyedik, ill. elso 
negyedevet. 

/3/ A tihogathsi kerelmek benylijtbi hatirideje minden naptihi ev szeptember 30. napja. 

I41 &on jogosultak eseteben, akik tihogathi kerelrniiket a 131 bekezdesben 
meghatirozott hatirid6 u t h  nylijtjik be, a I61 bekezdlsben meghatirozott osszegii timogath 
dapithato meg. 

I51 A b o g a t i s  havi osszege 3.000 Ft. 

/6/ A 141 bekezdesben meghatirozott kerelmek eseteben a thogatisi  jogosultsagot a kerelem 
benylijthat koveto honap elso napjato1 a fitesi szezon vegeig lehet megallapitani. 

4S;C.s. Nem riszesitheto tarnogatisban az a szemCly, vagy csalad? aki: 

a.:! ,oii+Gteses lakis eseten gizdijhatralkkkal rendelkezik. 

b./ HTO t-litesi, ill. f-iitesatalskitasi tamogatasa ijsszeskre fennallo elszimolasi, vayy \isszaiizerisi 
kotelezettsegenek nem tett eleset. 

i..: laknsfenntartasi tarnogatisban reszesul 



\ 
i5iA 23.5 ./6/-!5/ bekezdeseben szabdyozott gyogyszersegely kozgyogyellatisi igazoiviny I 

helyett torteno megdlapitka eseten kozgyogyellatis 13. honapig nem dlapithato rneg. 

5 1. $./l/A kozgyogyellatki kQelmet a kerelmezo detkora szerint a rendszeresitett 
formanyomtatvinyon a Szociihs Irodb, a Gyiimiigyi Irodin vagy az U3ayfeIszolgdatin kell 
ben*jtani a kkolapon felsorolt igazolhsok csatolisaval. 

/2/A formanyomtatvinyhoz csatolni kell: 
4 

a./hirom honapi jovedelernigazolist a kozos hihutisban elo szemelyektol; 

b./orvosi szakvelemenyt a kCrelmez6 havi rendszeres gy6gyszerfogyas~hak mertekeriil es 
teritesi dijirol (a kozgyogyellatis kereteben rendelhetii es azon kiviiligyogyszerkoltsegek 
bonkban) 

c./az 50.3. 141 bekezdbeben meghatirozott gyogyhszati segedeszkozok sziiksegessegkt igazolo 
szakorvosi velemenyt. 

53.§./l/A kerelmekriil a Polginnester hatirozattal dont. 

/3/Az igazolvbyt a Jegyz6 dlitja ki. 

/3/A jogosultsag megdlapitisat kk(iet6en Budapest-Csepel Onkorminyzata Polgbesteri  
Hivatala a melthyossiigbol kiadott kozgyogyellathsi igazo1winyok~x-t az oregsegi nyugdij 
rnindenkori Ieglusebb osszegCnek meghatirozott szizalekat fizeti Iu a F6vhosi 
Eg6szsegbiztositisi P e n a h a k .  Az itutalhst kovetoen - az egy e v e  ervenyes igazolvhy 
megkrkezeseig - 30 napra ervenyes igazolist dlit ki a jogosultnak. 

/4/Arnennyiben a kozgyogyellatisra jogosult az igazolviny kidlitisat kovetoen fel even beliil 
meghal vagy elveszti jogosultsagiit az onkormimyzat visszaigenyelheti a befizetett teritesi dij 
felet. 

EgCszsCgiigyi szoigiltatisra va16 jogosultsig 

53. 5.A Szt. 54.5.-55.5. szerint a szocidisan raszorult szemely reszere a tirsadalornbiztositis 
egiszse,"ii,oyi szolgdtatisanak igenybevetelere jogosito igazolist kelI kiallitani &,or, ha a 
Tirsadalornbiztositisi torviny a1apji.n eg6zsegii,gyi szolgdtatisra nem jog-osult. 



SS.$./l/A bolcsode 16 hetes kortol a 3. eletev betolteset koveto naptki ev aucgsztus 3 1-ig biztositja 
a gyermek napkozbeni gondozkat es neveleset, napi haromszori etkezeset. 

/:/A felveteli kerelmet az egesitett bolcsodek vezetojenel kell benylijtani. Ha az 
intezmenyvezeto az ellatis igenybevetelerol biirmely okbol nem tud intezkedni, akkor a kerelmet 
haladektalanul meg kell, h o g  k~ildje az Oktatisi, k~iivelodesi es Sport Irodhak. 
Az Iroda javaslata alapjh a polginnester hatirozatot hoz a kerelemriil. 

/3/ A polginnester hatirozata ellen a hathrozat kezhezvetelet koveto 15 napon beliil a 
KepviselB-testiilethez cimzett, de az I. fokzi hatirozatot elokeszito irodira benylijtott 
fellebbezbsel lehet Clni. 

141Az ellatiskt teitesi dijat kell fizetni. A teritbi dij alapja a rnindenkori nyersanyagnorma. 
A teritesi dijat az intemeny vezet6jenel az intezmenyben meghatirozott napon eldre kell 
befizetni. 

59.$./lIA Szt. 62.9-a alapjhn a szocidisan riszorultaknak legalabb napi egyszeri meleg etkezesrol 
kell gondoskodni. 

/?/A szocidis etkeztetist a Gondozisi Kozpontok vezeto gondozon~jenel lehet kervknnyel 
igenyelni. Csatolni kell: az igenyl6 kerelmet irisban ltorvenyes kepviselol nyugdijemeles utini, 
de hirom honapnd nem regebbi jovedelemigazolist. 

13lA szocidis etkeztetesert teritksi dijat kell fizetni: a Szt. 115.s. ertelmeben Budapest-Csepel 
Onkormhnyzahak (a Szervezeti es Miikodesi Szabdyzata szerint) a polginnestere dtal minden 
ev mhrcius 3 I-ig megdlapitott dijtablizat alapjin, mely nem haladhatja meg az ellatist igenybe 
vevo rendszeres havi jovedelmenek 25 %-at. 

60.$./l/A Szt. 63.S-a alapjan 

a.! gondoskodni kell azokrol a szemdye!crol, ahk otthonukban onma~xk ellatasara sajit erobol 
nern kepesek i s  roluk nem gondoskodnak; 

b./'azokrol a germekekrol. &k reszere nappali v a g  bentlaLkisos intezmenyben torrenij ailando 
vagy idoszakos ellatas nem biaosithato /beteg, korokozo hordozo srb.,' 6s a sziiliik 3 ~yernlek 
napkozbeni ellatasat nem. v a g  csak reszben tudjak me gold an^. 

.'?.'.A hizi segitsegnylijtist a Gondozasi Kijzpontok vezetd gondozon6jenil kell kervknnyel 
iginve!ni. Csatolni kell: az igenylij /vagy toninyes kt.p\-iseiiji kirelmit irisban;n>ugdijen~e!is 
ur ini ,  de hirom l16napnil nern rtgebbi jijvede!emiyzc.i;1st: L'TX osi s;nk~;c.!en:2n!-t. 



63. S./lBudapest-Csepel Onkorminyzata Csaladsegito Szolgdata szemelyes kerelern eseten 

a.lkouemiikodik az igenylo 
- csaladi gondjainak rendezkeben; 
- eletvitelet hatrinyosan befolyiisolb okok feltirhaban illetve megsziintetkeben; 
- a rnentdis problemiinak megoldasaban; 

b./az igenylo kkrelmere, problemiinak rendezkse erdekebeneletvezetesi 6 egyeb tanacsokat ad, 
segitskget nylijt; 

.4 ra 

c.1 folyamatosan figyelemrnel kiseri a miikod6i teriileten 610 lakossag szoci&s helyzetet; 

d.Acezdemenyezi Budapest-Csepel Onkorminyzahd 
- az onkorminyzat kotelez6 feladahak nem miniisiil6 ellath helyben torteno megszervezeset; 
- fij szocidis ellatis bevezetbet; 
- specidis ellitiisokat egyes szocidisan riszorult csoportok rdszere. 

/2/ A Budapest-Csepel Onkormhyzata dtal rendszeres szocidis segklyben rbzesitett aktiv koni 
nem foglalkoztatottak s h i r a  - ebgyiittmiikodisi kotelezettseggel - 

a./ csoportos foglalkozhokat, 

b.1 egyeni~problimakeze16 beszelgeteseket, 

c./ a specidis igenyeknek megfelel6 kezdeminyezeseket szervezhet a Csaladse@tB Szolgdat. 

/3/A polgirok reszere nylijtott szolgdtathsok, ellatisok ten'tesmentesek. 

/4/A Csaladsegitii Szolgdat dtal nylijtott ellatisok igenybevetelet a Szolgdat vezetojenek 
intezkedese alapozza meg. 

63.9. /1/ A Csaladsegito Szolgdat a gondozottjai szhiira termkszetbeni segelyt n$jthat 

a./ a Szocidis es Egeszse@,y Bizottsag joviihasgisa alapjin az onkorrninyzat segelyez6i 
alapjabol az intezmeny Szervezeti es LViikodbi Szabdyzatban meghatirozott feltetelek szerint. 
- elelrnisze j e q ,  tiizeloszdlitis, gogyszerluvdth, illetekbelyeg, kozlekedesi jegy, stb. 
- rendkiviili helyzetben keszpenzsegdy az intezmenyvezeto e ~ e d i  elbirdha 6 utalvinyozka 

alapjh. 

b . / h  intezmeny dtal be,3yi;jrott aLma1is adornanykeszletbiil (hasznalt butor, ruha, cipo. 
egyeb). 

/?/A segdyezes feltktele. h o g  az iginyl6 vallalja 3 csaladgondozoval kozosen kialakitort 
celok megvalositisaban valo aL~iv 6s folyan~atos egquttmiikodist. 



/3/Fo~atekosok nappali intezmenyebe Is szenvedelybetegek nappali intezmenyebe ellatisra 
jogosultak szimira - szociidis riszorultsaguk eseten - Budapest-Csepel Onkorminyzata anyagi 
thogatist  nyiijt. 

6S.§./l/Az idosek klubjai negy gondozisi kozpont kereten beliil a szocidisan es mentdisan 
thogatisra szorulo, onmaguk ellakira r6zben kepes idoskoniak napkozbeni gondozisira 
szolgd. 

Y 

/2/Az idosek klubjaba jelentkezni a klubvezetond szernelyesen leicikt. 

/3/Az idiisek klubjaba felveheto az a 18. Betevet betoltott szemCly is, aki egeszseg dlapotira 
figyelemrnel az /I/ bekezdesben meghatirozott timogatisra szorul. 

/4/Az ellitis megsziinCsenek esetei: 

a./ a klubtag kerbere, a bejelentkt kovetii, hizirendben meghatirozott id6 elteltivel; 

b./ a heendben meghatirozott tartarnu indokolatlan tivolrnaradhssal 

c./a jogosult halilaval 

d./ az intemenyi jogviszonyt a beutal6 szerv megsziinteti, ha a beutalis feltktelei mir nern &ak 
fenn, vagy a jogosultat mhs intkzmenybe helyezi it. 

/5/A fizetendii teitbi dij alapja az eIelmezksi tCritt5, melyet az Szt 115.9-a ertelmeben a 
fenntarto szerv dtal Cvente egyszer megdlapitott dijtibIizat hatiroz meg 6s nem haladja meg a 
jogosult rendszeres jovedelmenek 30 %-at. 

/6/ a./ Az intemknyvezet6 a szernelyi terites osszeget, a Gzetbre kotelezett jovedelm es 
vagyoni viszonyai figyeIembeveteleve1 csokkentheti,rna..um ket kategoriaval. 

b./ Az intemenyvezeto a teritesi dij elengedksere lazirolag az oregsegi nyugdij mindenkori 
Ie&sebb osszeget el nern ero jovedelernmel rendelkezd Gzetesre kotelezett eseteben jogosult. 

69.$./1/ Budapest-Csepel Onkorminyzata teriileten szerzodises jogviszonyban a Magyar 
Voroskereszt XX. keriileti Szemezete mukodtet nappali meIegedot a hajlektalan szernelyek 
nappali tartozkodkira. 

/3/A nappali meIegedo ferohelyeire fiLye!emnlel a si~71gdtarist rninden CsepeIen tartozkodo 
raszomlt igenybe veheti, aki betmja az inrezminyhizirendjet. 



Budapest-Csepel dnkormanyzata Nyugdijashhiban 
nyujtott szemClyes gondoskodas 

72lA. 3. /l/Budapest-Csepel Onkonninyzata Budapest XXI. Simon Bolivhr setiny l/a. s& alatt 
mukodo Nyugdijashhzaban lakbberl6 lehet az Onkormiinyzat tulajdonaban ill6 lakisok 
berbeadbhak felteteleirol szolo kepvisslo-testiileti rendeletben meghathrozottak szerint alu: 

a.1 oregsCgi nyugdijkorhatht elerte, 

b.1 rokkantnyugdijas aki 50. CletCvkt betoltotte Cs egyediildl6 

toviibbi a rendelet tobbi felteteleinek is megelel. 

MIA Nyugdijashizba bekoltoz6 6 az oman torteno kikoltozes szabilyairol az 111 bekezdkben 
emlitett kiilon rendelet intkzkedik. 

72B. $. Budapest-Csepel Onkormhyzata a Nyugdijashizaban a kijvetkez6 szolgdtatbokat 
biztositja a lakok s z b b a  kiilon tkritb n 8 M :  

-0rvosi ellatis 
-24 o r b  n8ver-iigyelet 

-Mtiirilis- 6 sport 6 szabadiIdBs-helyiseg hasnilat (konyvtir, klub, barkacsszoba, 
kondiciondo terem). 


