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A rendelet preambuluma az alribbiak szerint m6dosul: 
Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a helyi onkormanyzatokrol szolo tobbszor 
modositott 1990.evi LXV.tv. 16. $./I/ bekezdeseben biztositott jogkoreben eljarva a szocialis 
igazgatbrol i s  szocihlis ellatasokrol szolo tobbszor modositott 1993. evi 111. torvenyben 
ltovabbiakban: Szt.1, valamizzf a gyermekek vedelmerol es a gycimwi igazgatasrol szolo 199'. 
evi XYXI.  towenyben itovabbiakbmz: Gy7t.i kapott felhatalmk alapjan a penzbeli Is 
termeszetben nylijtott szocidis ellathok helyi szabalyairol a kovetkezo rendeletet alkotja: 

1.9. A rendelet ltovribbiakban: Sz.1 1.8-a az alabbiak szerint m6dosul: 
"E rendelet celja, hogy meghatirozza az egyenek, a csaladok Q a kozosseg szocidis biztonsaganak 

megteremtese Is megorzese erdekeben biztositott helyi szocidis es gyernrekvcdelnzi ellatasok 
formait es szervezetet, a helyi szocialis es gyemzeh~edelmi ellatasokra valo jogosultsag felteteleit, 
valamint ervenyesitesenek garanciiit." 

2.9. Az Sz. 2.9. helykbe a kovetkez6 rendelkezks 1Sp: 
" A szocidis es gyermekvedelmi ellatiis felteteleinek biztositisa Budapest-Csepel Onkormanyzata 
teriileten - az egyenek onmagukert es csalidjukert, valarmnt a helyi kozossegeknek a tagjaiert 
viselt felelossegen tirl - az allam kozponti szerveinek es Budapest-Csepel Onkormanyzatanak a 
feladata." 

9. I11 Az Sz.4.8. 111 bekezdks a.1 pontjrinak 3.mondata az alsibbiak szerint m6dosul: 
" Az Szt. dtal eloirt penzbeli Is termeszetbeni ellatisra valo jogosultsag szempontjabol nem 

minosiil jovedelemnek a temetesi segely, az alkalrnankent adott atmeneti segdy, a rendkhriili 
gyermekvedelmi thogatas, a nevelosziilok szhzbra$zetett nevelesi dij es ki!doiz ellatnzany, az 
anyasagi timogatis, valamint - a szemdyes gondoskodhsert fizetendo szemelyi teritesi dij 
megdlapitisa luvetelevel - a sulyos mozgiskorlatozott szemelyek kozlekedesi thogatha,  a 
rokkantshgi jaradek es a vakok szemelyi jhradeka." 

.:,:: I21 Az Sz.4.S. 111 bekezdks b.1 pontja az alibbiak szerint m6dosul: 
"b.l vagyoi?: a;: a= izlgatlmz, jamzzi, gepi n~eghajtasli ternzelo- es nzunkaeszkoz, keszpdi~:, 

takurkkbetet, krtkkapir, tovLibM vagyoii ertl'k~? jog, anzei'ynck 

. . 
ba.?, kiiloiz-kiilon szhitott forgalnzi erteke, illetoleg az osszege a= oregsegi izyzigdij 

:. 
.*-. nziizdenkuri legkise b b osszeg&i?ek a hziszszorosat, vagy 

bb./ egviittes forgalmi erteke az oregskgi nyugdij mindenkori legkrsebb osszegenek a-. 
otvenszereset meghaladja. 

A szocialis raszorultsagtol figgo penzbeliellatasok jogosultsagi feltkteleinek vizsgalatcinal 

. nem rninosiil vagyonnak az az ingatlan, amebben be erintett szen~eb lakrk" 

. 



/3/ Az Sz. 4.5. /I/ bekezdis 1.1 pontja az alibbiak szerint modosul: 
/ l /  rendszeres penzellatas: a tappenz, a terhessegi-, gyermeka=g segely, 

a gyermekgondozisi dij, az oregsegi nyugdij, a rokkantsagi nyugdij, az oregsegi 
jaradek, a munkakeptelenseg jaradek, az ozvegyl jiradek, a novelt osszegzi' oregsegi, 
n~ui~kakeptelensegi b ozvegyi jhadek, a= ii,l)eg)~i nyugdij - krldve az ideiglenes 
ii-l~egvi iy~gdi ja t ,  tovabba a hizastarsa jogan legalabb ket arvaellatisra jogosult 
gyermek eltartisarol gondoskodo szemely ozve,g nyugdijat -, a baleseti tappenz, 
a baleseti rokkantsagi nyugdij, a hozzatartozoi baleseti nyugellatas, az Flt. alapjan 

folyositott penzbeli ellatas, az atmeneti jiradek, a rendszeres 
szocialis jaradek, a hkasthsi  potlek, a hdzasths u t h  j&o jo~ledelenyotlek, 
a binyiszok egeszsegkarosodisi jaradeka, a rokkantsagi jiradek, a hadigondozottak 

Is nemzeti gondozottak penzbeli ellatisai, a gyermekgondozasi segely, 
a gyermeknevelesi tamogatas, a= idoskoniak jriradeka, a munkanelkliek 
jovedelempotlo tamogatirsa, a rendszeres szociilis segely, az apolki dij, a nemzeti 
helytillkert elnevezesii potlek. " 

/4/ Az Sz. 4.5. /I/ bekezdks n./ pontja az alabbiak szerint modosiil: 
"n.1 hajlektalan: a bejelentett lakohellyel nem rendelkezo szemely, kiveve azt, 

akinek bejelentett lakohelye a hajlektalan szallas. " 

/5/ Az Sz. 4.5. /I/ bekezdis 0.1 pontja az alabbiak szerint m6dosul: 
"o./ akm) koni: a rea irknyado nyugdijkorhatart, illetoleg a 62.elete1dt be  en? toltott 

szemely. I" 

Az Sz. 5.5-a az alabbiak szerint modosul: 
"A szocialis 6s gyermekvedelmi ellakra jogosultsag, a jogosultat erinto jog es kotelezettseg 
megallapi&ira, tovabba a hatosagi ellenorzesre az hllarnigazgatiisi eljark altalhos 
szabalyairol szolo tobbszor modositott 1957. evi lV.torveny 
/a tovabbiakban: ~ e . 1  rendelkezeseit, a szocialis igazga&rol Is szocialis ellatasokrol szolo 
tobbszor modositott 1993. evi 11I.t~. /a tovabbiakban Szt.1-ben, tovabbri a aerntekek 
vedelmerol es a gvamiigyi iga-gatasrol szolo 199': kvi MUr%tiir-veiiy ;;a tovabbiakbnil: 
Gyl~t.Lben meghatarozott elteresekkel kel! alkalmami." 

.§./I/ A Sz. 6.§./1/ bekezdbsknek helykbe a kovetkezo rendelkezis lip: 
"111 Az e rendeletben szabalyozott penzbeli es termeszetben nylijtott szocialis es 

gvermekvedelnzi ellatis irhti igenyt a Budapest-Csepel Onkormhyzata 
Polgarmesteri Hivatalanak ~gyfelszolgalatan, Szocidis Irodajan Is Gyamiigyi 
Irodijh lehet elote rjeszteni-a rendszeresitett igenylolapot kitoltve es az azon felsorolt 
igazolisok csatoliisaval." 

A Sz.6.§./2/ bekezdksinek helykbe a kovetkez6 rendelkezks lkp: 
"121 A szocialis ks gyermeh~edelmi ellathsra jogosultsag elbiralisahoz a kerelmezonek 

igazolnia kell csaladja vagyoni, jovedelmi viszonyait. 
A jovedelemszami~nd irhyado idoszak atmeneti segely, illetve rendkivijli 

~ermekvedelmi thoga tas  eseten 3 honap, rendszeres gventtekvedelnti tanlogatas 
eseten 6 honap. " 



; 7.5. Az Sz.lO.~./l/ bekezdbe az alhbbiak szerint modosnl: 
--v l s i  

"111 Budapest-Csepel Onkormhyzata Jegyzoje a szocialis es gvemzekvedelmi ellath 
biztasirasa, fenntarthsa es megszuntetese celjabol a Szt. 18-20.5-ban es a 
ti3-t*t. 13S.$-ban eloirt nyilvhtartast keszit." 

! 8.5. A Sz. 11.5.131 bekezdCse az alabbiak szerint mbdosul: 
1 "/3/ Budapest-Csepel bkormanyzata szocialis raszorultsag eseten - a szocialis es 
f 
i - - 

g)~ermek\iedelmi alapellatis kereteben - a jogosult szamara. 
a./' idoskoniak jhadbkal, 
b.1 munkanelkuliek jovedelempotlo thmogatisat, 
c./ csdkkent nzunkakepessegzi' szemelyek rendszeres szocial~s segelyet, 
d./aktiv koni nem foglalkoztatott szemelyek rendszeres szocialis 

segdyet, 
e./ lakcisfe~z~ztartasi thogathsr, 
f /  apolas~ dijat, 
g./ rendszeres gye7nzek\~delmi thogatast, 
h./ atmeneti segelyt vagy rendki\.iili gyemzekvedelm~ tamogatast 

idlapit meg a Szt-ben, valamint a Gyvt-ben es e rendeletben meghathrozott feltetelek 
szerint /a tovabbiakban: rh.szorultsagto1 %ggo penzbeni ellathsokl " 

.§. A Sz. 12.8-a hatilyon kiviil keriil. 

0.5. Az Sz. 14lA.8. 111 bekezdCse az alabbi szovegrCsszel egCsziil ki : 
'I.. . &S vagyona sem neki, sern csaladjhak nincs. " 

-- - 

f ' 11.8. Ill  Az Sz.lS.8-a az alabbiak szerint mbdosul: 
f 'Yz  dpolisi dij a tarfosmz gondoza.sra szorulo szemeb1 otthoizi Lipolasaf ellato nagykorzi 

1 hozzatartozo rkszerc biztositott mzyagi hozzajhzrlas. " 

f 
121 Az Sz. 18.§./4/ bekezdCsCb01 a "aki nenz nankoni ~)ag)," szovegrCsz hatalyat veszti. 

---- 12.5. Az Sz. a 22.5-t kovetoen a kovetkezo alcimmel Cs 22lA.-22lD.8-sal egCsziil ki: 

221A. 3. / 1 / Budapest-Csepel Onkormhyzata Kepvisel6-testiilete a gyermeket rendszeres 
gyemekvedelmi tamogatasbnn rdszesiti, ha a gyemeket gondozo csaladban az 
egy fore juto hm~i jovedelent osszege ilem haladja meg az oregskgi tzyugdij 
mindenkori legkisebb dsszeget, ds a csalcidban tdrteno nevelkedes nem all a 
gyermek drdekkvel elleittethen. 

/2/ A jovedelem meghllapitasanal a kbrelem berzyuj'tasat megelozo 6 honap havi atlagat 
kell .figyelcmbe venni. Ettol eltemi akkor lehet, ha a jovedelmi ~~iszoiyokban 
igazolhato ok miatt t a d s  romlas ~~elelnzezhe fo. 



I31 Az egy fore juto havi jovedelenl szhitasand - a kerelem beitylijtaskilak idopontjaban 
- kozos hk-tartasbar1 el0 kozeli hozzatartozokent kelI.figyeIembe ven~ri: 

a./ a sziilot, a sziilo hhastarscit, vagy elettlirsat, 
b./ a 20 evesne/.fia2alabb, iiitallo keresettel nenl rendelkezo gyereket, 
c./ 25 evesrrel fiatalabb iiltallo karesettel nen? re~ldelkezo iqpaI i  tagozatoit 

egyetemi, .foiskolai tat~ulmh7yokat~folytato gyereket, 
d./  korhatiiva valo tekzntet nelkiil a tartusan beteg, illetoleg a testi, 

erzekszewi, beszed vagy ntas, fogyatekos gyermeket, 
e./ a= egyeb, a Csjt. alapjan a szzilo v a a  hcizasthrsa ciltal eltartott rokon. 

23B. 9. I1 I A rendszeres gyerntekvedelmi thtogatas irhtti kerelntet a sziilo v a p  mas ton)e?yes 
kep~iselo a Polghtesteri Hivatal ~ J ~ f e l s z o l g a l a t ~ ~  terjesztheti elo. 

131 A rendszeres gyernteh~edeln1i thtogatas hmi osszege - gyemtekenkenr - a= oregsegi 
~iyzrgdij ntiitdeitkori legkisebb osszegenek 20 %a. 

/3 ' Ha a rendszeres gyermeh)edelnzi thzogatast jogerosen meghIlqi?jak, a- a kerelent 
betlyijtasatol esedikes. A .foZyosith zdotartama a jeltetelek .feialaIlasaig tart. 
A reitdszeres thlogathi-a valo jogosultshg felteteleit a Gyhtzigyi Iroda eveitte 

feliilvizsgaZja. 

141 A thrgyhonapra esedekes reitdszeres gyermekvedelmi thtogatast a thgyhonapot 
koveto honap 5.itapjaig kell foZyositmti, postai kezbesitessel. 

I51 Ha a reitdszeres gyermekvedelmi thogatcisban rtszesiiM kozk~fokti, vap~felsofokzi 
okfatasi intizmkrty nappali tagozath tmtul, a thogatas a gyermek nagykortiva 
vaIasa uthn is megallapithato es tovabb .foZyosithato addig a= idiipontig, ameddig 
tamloi vagy hallgatoi jogviszoiya * fen td ,  legfeijebb azonbmt 25.61etevenek 
betolteseig. 

/6/ A G e ~ i i g y i  Iroda a2 adatok ~alodisagat a- eljaras sorb sziikseg esethl 
ko~i~ezet ta~~ii ln~aiy fieijzeterttkel@ kkszitese~)el ellen6rizheti. 

33lC. 3. Meg kell sziinte f7ti a mtdszeres gyemlekvedeln~i th~ogntds. fo[yositascit, ha: 
a.:" a gyernlek tmtztloi (hallgatoi) jogviszonya ntepzblt, vagy sziiltetel, 
b./ a jogosult k-assagot kot 
c./ a.feliihizsgdlat sorrjn a sziil0 (gondviselo) hathrid0re rtem W j t j a  be a ken 

igazolasokat . 

>. 

22D.9. /I/ Rendkivuli indokolt esetben - kirlonosen a vedelembe vett gyermekek szh~cira - a 
rendszeres gyermekvedelmi thogatas a gyermeket nevelo-oktato zntk-mkzy 
gyermehGdelmi . felelose vagy a csaladgondozo vagy a phrtfogo kezihez 
, folyosithatb. ErrGI hI6n  hatcirozatbm keIl rendelkem es a hatcirozatot meg keIl 
kuldenz a szulonek ~ondviseI0nek) es a p e x  feh3telre jogositottnak is. 

I21 A gyermekvedelmi .felelos, a csal~gondozo i s  a pdr?fogo a segeZyosszeg 
felhas~talashrol elszh~olast koteles benylijtaiti a Gyhiigyi Irodara. 



/ ~tmeneti  segely, vagy rendkivuli gyermekvedelmi timogatis 

1 13.8.111 Az Sz.23.8.111 bekezdCse az alabbiak szerint mbdosul: 
" I1 I ~tmeneti segely, 17ap - permeket nevelo szamara - rendkiviili gyemtehedelnli 

thogatas a letfenntartast veszelyezteto rendkiviili elethelyzetbe keriilo szemely, 
! valarnint az idoszakosan, vagy tartosan letfenntartisi gonddal kiizdok szamara 

I - nyiijthato. " 

1 I21 Az Sz. 23.5.131-141 bekezdisei helyCre az alabbi rendelkezisek 1Cpnek: 

! 
" 31' Gyermeket itevelo szhbra segelyezesi ok lehet az atmeneti vaglJ tartos neveleshe vett 

gyermek es csaladja kapcsolattartasanak elosegitese, valamint a ~ e r n l e k  nevelesbe 
veteleitek megsziiiztetdset ko~~eto gyanlhi~~atali ~~isszahelyez~s aiyagi segitese, es a 

gyerntek betegsegenek 17ag)) iskolci=tatciscitak koltsegehez valo ho==ajai-trla~. " 

"I41 Az atmeneti segely v a p  gyermekvedelmi tamogatas formii: 

... a.1 keszpenzsegdy, 
b.1 szocidis diszkontban vhirlasra jogosito utalviny, 
c.1 gogyszersegely, mely termeszetbeni formaban is kiadhato, 
d /  atutalas, mely kirloitosen gyermekek tankoigw- es taizsserelIatasaizak 

tarnogatha, taiuiij-, gyermeketkeztetes dijahoz hozzajarulcis, egkszsegiigyi 
szolgaltatasert 3zeteirdii teritdsi dij, illetve egyeb ellatas hJizeteseizek 
atvallalasa lehet, 

e.1 luzirolag temetesi koltsegkent adhato penzintezeti tevekenysegnek nem 
minosiilo karnatmentes kolcson, mely kiadhato atutaliissal is." 

I31 Az Sz. 23.8. 141 bekezdCsCnek szamozasa 151 -re modosul, 
es a bekezdesben szereplo "... I31 bekezdes a.1 pontjaban " ktfejezes 
" ... 'I/ bekezdes a. 'poi~tjahai?" -ra valtozik. 

141 Az Sz. 23.8. 151 bekezdCsCneli szlimozasa 161-ra modosul, 
Is a bekezdesben szereplo " ... I31 bekezdes b.1 pontiaban" kifejezes 
" . . . ,3 bekezdes b. poittjciha~~"-ra valtozik. 

., .- -.- .. . ... ~, .. .,.. 151 Az Sz. 23.8. I61 bekezd6Cnek szamozasa 171-re modosul, 
.+n c,... . . .,.-\ .... i,;.. es a bekezdesben szerplo" ... ,131 bekezdes c.1 pontjaban" kifejezes 

.. ..., td"? . --- " ... /'4/ bekezdes c./pontjaban "-ra vdtozik. 
p .:5kkp. 
3 - .  

jk ; , :;.,. :., 
. 9i.t.. -. .., 161 Az Sz. 23.8.-nak koribbi /7/,/8/ bekezdCsei hatailyon kiviil kerulnek, Cs a 23.5. 

t * .,. 
.-a- 

egyidejuleg kiegCsziil az alaibbi I81 - 191 bekezdhekkel: 

$ . ';- .. . 

;t- :-'- 5 "I81 ~tmeneti  segely, vagy rendkhdili gyermekvedelmi tamogatas evente maximum 
6 ... 
v 4 alkalommal idlapithato meg. Az egy hiztartasban elo szemdyeket emttesen 
b:::": -.ic,., ., i illeti meg az atmeneti segelyezes evente maximalt igenybeveteli lehetosege." 
.:<B*. a ;:; 

t i- "191 A /'4,' bekezdes c./poiztjabail azereplo gyogyszersegelyre jogosultsag fennalliisa eseten 

\?$- az atmeneti segelyezes evente maximum hat alkalomig teljesitheto." 

::., 14-8- Az Sz.24.tj.111 bekezdCse az alabbiakkal egeszul ki: 
"1 11 ~tmeneti  segelyben vagy reitdkiwili gyern~ekvedelmi tamogatasban.. . . ." 



I 15.5. Az Sz.25.§.111 bekezds helyCbe a k6vetkezB rendelkezks Ikp: 
"111 A re?tdkn.iili gyemiehddelmi thntogatas felvetelere a torvenyes kepviselon kiviil a 

luskoni hozzatartozoja, gondozoja, partfogoja, az oktatbi-nevelesi intezmeny gyermek- 
1 Is ifjusagvedelmi felelose Is a 14. detevet betoltott luskoni is jogosult." 

16.5. Az Sz.26.5.111 bekezdCse az alibbiak szerint m6dosul: 
"Ill  ~ tmenet i  segely, vagy rei~dkiviili gyerntehedelmi fhtogatas folyositasa kerelemre Is 

hivatalbol is tortenhet. " 

17.5. Az Sz.28.5./1-21 bekezdCsei az alabbiak szerint modosulnak: 
"Ill  Meltanyossagbol a 34.5. I11 bekezdesben szabilyozott jovedelemhathrtol es a 34.5. 121 

bekezdesben szabilyozott segelyezesi hatartol, valamint a 23.2. '8 bekezdeseben 
szabalyozott alkalmaktol elteroen is megallapithato atmeneti segely, vagy a rendkiviili 
gyermekvedelmi tarnogatis. " 

"121 Kiilonosen indokolt rndthnyossagot gyakorolni, ha a rhszorultsag az atmeneti segelyezes, 
vagy a rendkiviili gyermekvedelmi thmogatiis nem keszpenzes formaival enyhitheto." 

18.5./1/ Az Sz.29.§./1/ bekezdCse az alabbiak szerint modosul: 
"111 hnene t i  segelyben, v a p  rendki~riili g;vermekr)edelmi thogatasbml csak rendkiviili 

meltiinylist Qdemlo esetben reszesitheto az a csalad, vagy szemely, mely a rendszeres 
segelyek k o d :  

a./ rendszeres gyemekvedelnzi thogatasban, 
b./ (Hatalyon ki5.iiI keriil), 
c.1 melthnyosskgi kozgyogyellatiisban, 
d.1 lakhsfenntartiisi, valamint fiitesi tihogatisban reszesiil." 

1 121 Az Sz.29.§./31 bekezdise hataiyon kiviil keriil. 

GyermekCtkeztetCs dijanak csokkentise 

19.5. Az Sz. az alabbi 29/A.$sal egesziil ki: 

. . .  
ir .-....... . 

, . - .. 
,29/;rl.$. //I/ Gyermefitkeztetes dijchlak csokke~zteseben riszesithelo a= a csaIad, nleIynek egy 

. . ' . . . 
. . fore jut0 josedelme a 24.J- / I /  bekezdlse szerintittel ?]en7 ntagasabb es a j >. &-.., b eJ.-*.. 2, 

Budapest-Csepel Onkormhyzata fenntartcishbml Ievo oktatasi-nevelesi 
. .. %a< *... . . . .  . . ,..&. 

.:. + . .  ........ intkzmknybe beiratott allando csepeli lakcimmel rendelkezo gyermeket nevel- 
& :. :::,%&? <--. ,.. % : . ........ . , ., . - . .-"9:Fa.;-. . /X A gyermefitkeztetks dQanuk csokkezttise h~ente egy alkdomnral, a= oktatasi- 

nevelesi ell kezdeten a gyemeket ne~)elo-oktato irzte-mdny vezetoje~~kl kkrheto 
s 
z - . .  

adatlap kifoltesevel es a kozos hk-tartcisban 6lok - jovedelemiga~ola~~tak % :>;;..: 

*.. ,.-.i.:. csatokism)a/. 



/3/ A gyemrekktkeztetks dijaizak csokkentese : 
jovede lem dijcsokkentes 

a nyugdijnzininrztnt nrerteke 
/to~bb biakban: irym .' 

150 Wig 
irym. 110 Yiig 
nynr. 130 Y ~ i g  
I r y m .  120 %-ig 
iym. 110 Yeig 
nym. 100 Yeig 
irynr. 90 Y6ig 
iynr.80 %-ig 
nlnr. 70 Yeig 
iynr.60 Y6ig 
izynr.50 %ig 

/4/ A gyemteketkeztetes dijhzak cstikkeirteset a 29 2.f. /3: bekezdeseben foglalt 
dijtablkat szeriizt a: iitreznreiy~ezeto hajtja vegre, es a tmze~ae szolo dijcsokkentes 
mertkkirol es a fietendo teritesi dijrol ertesiti a kerelnret beiyijto sziiliit, 
gondvise lot b a Gyanr iigyi Irodcit. 

/5/ A s-*lo (goiid)iselo] ha a dijcsokkentes mertkkirol b a fizetendo teritesi dijrdl 
kuldott Prtesitissel rzenr ert egyet, akkor 8 napoir beliil ircisbeli pm~aszt izyijthat be 
a polghestemek cimezve a Gyhriigyi Irodin. 

/6/ A Gyhiigyi Iroda a pmraszt elbiralja b a gyermekLtkeztetPs dijairak csokkenteskrol 
hathozdot hoz, nrelyet mind a pmlaszosilak, mind a. ertesitest kiallito 
inteznrbry~ezetiil~ek nregkiild. 

/8/ A nornratii, d?jcsiikkentisre jogos~tltak - sziiloi @onaFltisel6Q igei?~~bqelc~ntis alapjcin, 
j6vedelenrigazolcis beiiyitasa nklkiil - e oktatd-ne1~el6 intkznrkiy vezet@jbPI 

f en~eiyesithetik igeizyiiket. 
4, - 

% 204. Az Sz.31-37.g-ai hatilyon kiviil keriilnek 
-&T; : - 

Cs6kkent munkakkpesskgii szemklyek rendszeres szocia2is seg&ve 

" a.1 a 18.8etevet betoltotte, de aktiv koni es munkakepesseget legalabb 67 %-ban 
elvesztette, illetve a vakok szemelyi jhradekaban reszesiil, feltkve, hogy ntegtlhetkse 
mas modon nem bizfositotl, es vagyona sem neki, sem csaladjhak nincs , illefve 
barmely forrhshol szamrazo jovedelnre, - ide t m ~ e  a= eset1ege.r i~~cgcllhtasat is - 
valamint a vele kiizus hktartasban Plok joi~edelnre izenl haladja meg az oregsegi 
nyugdij mindeirkori legkise bb osszegkt. " 



- 22.s. Az Sz.39.§./3/ bekezdkse az alabbiak szerint modosul: 
"/3/ A rendszeres szocialis segely osszeget ct teriiletileg illetekes ko=jegvzoilel hagyateki 

teherkent be kell jelenteiti, mely tenyrol a jogosultat a tanlogalast ntegallapito 
hathozatbmt tc@koztatni kell. " 

23.S. Az Sz.4l.S-t kovetoen a kovetkezo alcimmel 6s a 41/A.-41iB.s-sal egksziil ki: 

Idoskoruak jaradkka 

41/A.j, /I /  Az idoskoruak jaradeka a ntegelhetest biztosilo. jo\?edeIen~mel izenl reizdelkez6 
id6skorzi szemtlyek riszere nyijtott tanlogatas. A Budapest-Csepel 0iikorntai;~zata 
idoskorzictk jdradekdban rkszesititi azt n 52.hletkvtt, illetoleg a r~ci irhyado 
rtyzgdq korhntart befoltotf szemeIyt, ahilek 

a. i havi jor~edeime, ~:alamiilf 
. b. . '  sajar es veIe eyiit f I& hkastdrsa, elettbrsa . jovedelnte nlapjait szamirotr 

egy fore juto hm~i jovedelnte 
nenz haladja nzeg az oregsegi iiyugdij nziizdenkori legkisebb osszegenek 85 W t ,  
egyediilallo eseten 95 Yeat. 

/2/' Nem allapithato nteg a: idoskorziak jaradeh, illetse a .folyositdst meg kell 
sziintebzi, ha a szen~e/y 

a.! elozetes letartoztatasban vaiz, elzaras, illetoleg szabadsapresztes 
biintetkset tolti, 

b . / 3  hoi?apot meghalado idota~fanzbait kir&$oldoiz tartozkodik. 

41/B.§. / l /  A7 idoskorziak jbade&nak havi osszege m oregsegi ityugdij rniirdenkori 
legkrsebb osszegenek 85 0 / 6 ,  egyediilallo eseten 95 Yo-a. 

/2/ A jo~~edelemmel rendelkezo . jogostdt szamara m idoskorziak jciradekht ugy kell 
megcillapitani, hogy a jcil-adekkal a jovedelme trje el az oregsegi ~?yzlgdzj 
mindeilkori legkisehh osszegenek 85 Yeat, egyediilallo eseteii 95 %at. 

$ 

5 /3,; A: idoskorziak jaradekrillah- iisszegtf hctawteki teherkeilt a teriiletileg illettkes 
.i kozjegyzo~lel be kell- jele~lteizi, me4 feiyr6I a . jogos~dtat n jaradkkot megalIctpifci 

hatarozathai7 t4jeko:tctmi kell. 

141 A megallapitott jbadek osszeget miizden honap 10. napjaig elore keN postai 
uton folyositmi. 

41/C.$. //I/ Az idoskoriak jaradtfit kerelem henylijtasbval es igmolusok csatoluskval Iehet 
a Szocicilis Irodhn, vagy az Ug~felszol~alati Irodhz kimi. 

/2/ A kerelemhez csatobd kell: 
a,/ a? oregskgi ityugdij iranti igenyt elutasito hatarozalot, 
b./ ame~nyiben a kerelmezo ny~~gellbtasba~~ reszesiil, vaa), jijvedelentmel 

reildelkezik, az utolso hm~i tiyz~gdijszeli@nyt, vagy utolsi, 6 hoilap nettu 
. jo~vdelntkrol szolo igazolast, 

c./ sajcit i s  vele egyiitt l a b  hazastarsa, eiettarsa utolso 6 hal~i ~tettci. 
jovedelmtr6I szol6 iga:olasat. 

1.31 A kirelemrol a polgarmester hatarozattal dont. 

/4/ Az idoskoniak. jaradek&a valo . jogosul~sag. felldeleit e~~ente. feliil keN ~~izsgalili. 



24.8. Az Sz.42.8.111 bekezdks b.1 pontja az alabbiak szerint modosul: 
"b.1 az atmeneti segely, sngy rendkiviili gj~ernlekvedeln~i tanlogatcis. " 

I 

25.8. Az Sz.55.8.111 bekezdkse az alabbi e.1 ponttal egksziil ki: 
"e. / gyern~ekjoliti szolgalnt, " 

26.8. Az Sz.57.8-a az alabbiak szerint modosul: 
"57. $. A A t .  a alapjan a gyermekek napkozbeni ellatha Budapest-Csepel 

Onkorminyzata teriileten holcsiidPbe11, o~~odabml es ?tapkoziotfhonba~r biztositott. " , 
I 

27.8. Az Sz. az alabbi 58lA.8-saI egksziil ki: 
"58A.j. Budapest-Csepel 0nko~nid-I yzata a gr?ermekjo/eti szolgalat mli'kiidiset kiiliill 

re~rdeletbe?r szabcilyozza. " 

28.8. Az Sz. 59.5.131 bekezdise az alabbiak szerint modosul: 
"I31 A szocialis etkeztetesert teritesi dijat kell fizetni: a Szt. 115.9. erteirneben Budapest-Csepel 

Onkormanyzathak (a Szervezeti Is Miikodesi Szabdyzata szerint) a polgarmestere altal 
minden ev marcius 3 1-ig, vnlnrni~zt oktdber 31-ig megallapitott dijtablbzat alapjan, mely 

i nem haladhatja meg az ellatist igenybe vevo rendszeres havi jovedelmenek 35 %-at.'' 

. . 

.:L.:-. 29.5. Az Sz. 60.8. 131 bekezdCsCben szereplo "...Cvente egyszer megallapitott ..." kifejezis 
. ; 

. . ..:.,:.: .. ... . 
, ... .... .& . . . 

"... hyente kktszer megdlapitott .. "-ra m6dosul. 
. .. :: 

. - ' -  .... V , ~  . . 

30.8.111 Az Sz.63.5.111 bekezdis a.1 pontja az alribbiak szerint m6dosul: 
Ira./ a Szocidk 6 Egeszsegiigyl Bizottsag jovahagyisa alapjan, az onkormanyzat altal, 

koltsegvetesi rendeletibe~t evente meghdcirozott keretosszegbd az intezmeny 
Szervezeti i s  Miikodesi Szabdyzatiban meghatiirozott feltetelek szerint, 
- elelrmsze rjegy, tiizeloszallith, gyogyszerluvaltas, illetekbelyeg, kozlekedesi jegy, stb. 
. fornzajabmt. " 

I21 Az Sz. 63.8. az alabbi 131 bekezdCssel egesziil ki: 
'7 3 Az I bekezu'es szerinti rer-nieszetbenr jl~ttaras els=cinio/cisa~n nz riltnlil1o.~ szcin~~itcli 

s--nbci[yok ~~o~mtkoz~mak. " 

31.8.111 Az Sz. 67.8.111 bekezdks az alabbiak szerint modosul: 
2 "/I/ Budapest-Csepel Onkormhyzata teriileten a sajat otthonukban elok reszere biztositott 

i napkozbeni tartozkodist, etkeztetest, tarsas kapcsolatokat, valamint az alapveto higieniai 
-. -- 

- ,  sziiksegleteket helegito szolgaltatisok formai: 
a.1 idosek klubjai es r k 

f b./ fogyatekosok nappali i?ztkmzetye(to~~bbiakban: szakositott ?zapkoziotthon) 
1.2 c.1 hajlektalanok nappali melegedoje." 

i 
121 Az Sz. 67.5. 121 bekezdksCbo1 a "...fogyatkkosok ttappali i~ttenlinyibe ks. .. " szovegrCsz 

hatilyat veszti. 
',i* 

32-8* Az Sz 38.5. I l l  bekezdkstben szerepl6 ".. . nkgy gondozisi ..." kifejezis, 
".. . hkrom gondozcisi ... "-ra m6dosul." 

Az Sz. 68.5. 151 bekezdCsCben szereplii If... ivente egyszer megiillapitott ..." kifejezb, 
*I.-bente kktszer megcillapito tt..."- ra m6dosul. 



34.5. Az Sz. a 69.5-t kovetoen a kovetkezii alcirnrnel Cs a 69lA.5-sal egCsziil ki: 

Szakositott napk&iotthoni ellatas. 

69A.$. .'I/ A sznkositott rzapkoziotthon az 1.s~. Gondozasi Kdi3porzt keretein beliil a 
taizkotelezettsegi kor betoltese utair .18.eletev.< onfclszolgalasra reszberr kepes 

i fogyatekosok izapkozbeni gondozasbra, foglalkoztatasha es neveleskre szolgcil. 
i 

2 ' A  sznkositott napkoziotthoirba jelelltkezni az otthon i,ezetojeirel lehet. 
j 

/3/: A irapkoziotthonba .feh~eheto n= a Id.eletkl,et betoltotf szenzely is, a h  allapotara 
f~gyelenznzel a ,I ' bekezdesben meghntarozotr trin~ogatasra szonrl es a kozoktatas 

koreben nem foglalkoztathato. 

, 
/4/ Reizdkiviil indokolt esetben gondozhato a napkoziotthoizban a3 a szemely is, akire 

nizve sziiltije, vagy mas hozzatartozoja gyermeknevelesi thmogatasban, vagy apolasi 
dijban reszesiil. 

/5/ Az e llatas megszun~senek esetei: 
a./ sziilo vagy m h  hozzatartozb keriskre, a bejelentest kovetii, hhireizdben 

meghathozott ido elteltevel, 
b./ a hhirendben meghatarozott iizdokolatlan tcivolmaradassal, 
C. / a jogosult halalcival, 
d.i ha a- iiztizminyi jog-viszony t a beutalo szen) megszii~zteti. 

.'6/Az intizmPiyi jog.\~iszonyt a bezrtnlo szenl abbair a= esetben sziiizteti meg, ha: 
a./' a beutalas. feltetelei mar nem allnak. fein?, 
b..:' a ,  jogosultat nzas iirteznzeig)be kell athelyezni. 

'9 /Z ' Az ellataserr hmi teritksi doat kell.fizetiri. 

''8, A .fie tendo teritesi dg alnpjn a= elelnrezesi iirires, nreli~el a Szt. 115. f-n Prrelnre be71 a 
feniztartd szen9 dltal iveizte ketszer megdlapitotf dQtciblkat hatbroz meg, s ae nem 

-,  
haladhatja nzeg a.jogosult hm~i joi~edelme~zek 30 Yeat. 

f - ; :,.+ -. 
.%;... . 

T .  $a 

- - .. .-. 6- - -- 35.8. Az Sz 71.5. 141 bekezdkse az alhbbiak szerint m6dosul: . . . . . -. . - ... .. 
'741 Az ellatasert fizetendo teritesi dij osszege - Budapest-Csepel Onkormanyzataizak 

polgcirmestere minden Lv marcius 31-ig, illetve okfdber 31-ig h l o n  dijtablkatban 
allapitja meg - nern haladhatja meg afietisre kotelezett reizdszeres havi jovede~n~hrek 
30 Y k t . "  



i 
36.5. Az Sz. 75.5.-a az alaibbiak szerint m6dosul: 

"75.g. / ] / A  rendelet a 12, bekezdesben felsoroltak kivetelevel a kihirdetes ~mpjhi Iep hatalyba. 

/2/ A 3. j. 121: /'3//, .:'I bekezdesei, valamint a 6.$, IO.$., I I.!. , 2 I.$. , 22. f., 23. $. , 30. $. , 
3 I .  .$. , 34. f . , rendelkezeseinek hatuiyba-lepesenek zdopontja: 1998. jcnruhr 0 I .  

/3/ Folyamatban Ievo iigyekre a jelen rendelet szabalvai irhtvadok " I ; 

november 25 napjh. 


