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BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

Budapest-Csepel ~ i l k o n n ~ n ~ z a t a  

23/1999.(X.19.) Kt. rendelete 

1 1 j'l99 7. (IV: 22.) Kt., a 36/199 7. (XI. 25.) Kt. i s  a 1 1/1999. (Y1.22.) Kt. rendelettel 
mcidositott 

49/1996. (XI. 5.) Kt. rendelet mcidositdsdra 



Budapest-Csepel Onkormanyzata 

23/1999. (X.l9.)Kt szamu rendelete 

a szocicilis igazgatcisrdl &s szocicilis 
ellcitcisokrdl szdld 

11/1999.(VI.22)Kt., a 36/1997.(XI.25.)Kt. 
es a 1 111997. (TV.22.) Kt. rendelettel modositott 

4911996. (XI.5.) Kt rendelet 
modositbhra 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepvisel6testiilete a helyi onkormhnyzatokrol 
szolo tobbszor modositott 1990.evi LXV.tv. 16. $./I/ bekezdbeben biztositott 
jogkoreben eljarva a szocialis igazgathsrol es szocialis ellathokrol szolo tobbszor 
modositott 1993. evi III. torvenyben Itovabbiakban: Szt.1, valamint a gyermekek 
vkdelmerol 6s a gyhugyi igazgatasrol szolo modositott 1997. evi XXXI. 
torvenyben ltovabbiakban: Gyvt.1 kapott felhatalmazhs alapjan a penzbeli es 
termeszetben nylijtott szocialis ellatbok helyi szabdyairol alkotott, a 
1 111 999.m.22. .)Kt. rendelettel, valamint a 36/1997.(TV.22.)Kt. rendelettel, 
modositott 4911 996. (XI. 5 .)Kt. rendelet ltovabbiakban: R.1 modositasira az alabbi 
rendeletet alkotja, egyl;ttal elrendeli annak a modositasokkal egyseges szerkezetben 
torteno kozzetetelet: 

1.8 A R. 3s.-a /I/ bekezdeshek elso mondata az alabbiak szerint modosul: 
'2 rendelet hatalya kiterjed a Buahpest-Csepel Onkomhyzata illetkkesskgi 
teriile tkn lako: " 

2.8. /I/ A R. 4.s-a 111 bekezdese a./ pontjhnak helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"a./ jovedelem: a maghzemelyek jovedelemadojdrol szolo torvenyben 

jovedelemkknt meghatdrozott vagyoni ertkk /beve'tel/ mzmkkmallaloi 
jdrulkkkal, szemklyi jovedelemadoval, egkszskgbzztositcisi b 
nyugdiJJhlkkkal, maghnyugdijpknztdri tagdijjal, valamint a 
maghszemklyek jovedelemadojdrol szolo towknyben elismert kiiltskgekkel 
csokkentett rksze fiiggetlenii attol, hogy adomentesnek vagy adokotelesnek 
minosiil. 
A helyi rciszorultsdgtol Jirggo ellatasok tekintetkben minden bevktelt 
szhitasba kell venni a jogosultsag megallapitcishuil. 
Az Szt. altal eloirt penzbeli ks temkszetbeni ellatasra valo jogosultsag 
szempontjabol nem minosiil jovedelemnek a temetksi segkly, az 
alkulmankknt adott atmeneti segkly, a lakcisfenntartasi thogatcis, a 
rendkivuli gyemekvkdelmi tarnogatas, a nnevelosziilok szhdra fizetett 
nevelbsi dg ks khlon ellatmciny, az anyasagi thogatas, valamint - a 
szemklyes gondoskodiskrt fizetendo" szemklyi tkritksi do megcilapitcisa 
kivktelkvel - a slilyos mozgaskorlcitozott szemklyek kozlekedksi thogatasa, 
a rokkantsagi jdradkk ks a vakok szemklyi jdradkku. '" 



121 A R. 4.s-a 111 bekezdese 1.1 pontjanak helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"I./ renhzeres pdnzellritris: a tdppenz, a terhesskgi-gyennekhgyi segely, a 
gyermekgondozasi dg, az oregskgi nyugdij, a rokkantsagi nyugdij, az 
oregskgi jdradtik, a munkukkptelenskgi jdradkk, az ozvegyi jbadkk, a novelt 
osszegzi' oregskgi, munkukkptelenskgi 6s ozvegyi jdradek, az ozvegyi 
nyugdij - hvkve az ideiglenes ozvegyi nyugdijat, tovabba a hhzastdrsa jog& 
legalabb kkt hwaellatasra jogosult gyermek eltartasdrol gondoskodo szemkly 
ozvegyi nyugdijat -, a baleseti thppknz, a baleseti rokkantsagi nyugdij, a 
hozzhtartozoi baleseti nyugellath, az Flt. alapjdn foZyositott pknzbeli 
ellath, az atmeneti jdradkk, a rendszeres szocialis jdradkk, a bcinyhzok 
egkszsegkziroso&si jdradkku, a rokkantsagi jdradkk, a hadigondozottak b 
nemzeti gondozottak pbnzbeli ellatasai, a gyermekgondozasi segeZy, a 
gyerme&eveldsi thogatas, az idoskoniak jdradkku, a munkanklkirliek 
jovedelempotlo thogatha,  a rendszeres szocialis segkly, az dpolhi dij, a 
nemzeti helytallasert elnevezksiipotlt2k. 

I31 A R. 4.5-a Il l  bekezdese m.1 pontjinak helyebe a kovetkezo rendelkeds lep: 
I'm./ kereso" tevdkenysdg: minden oZyan munkuvkgzkssel jdro tevkkenyskg, 
melykrl ellenkrtkk jdr, ide krtendo az ostermeloi igazolvcinnyal rendelkezo 
szem LZy tevkkenyskge is; " 

141 A R. 4.s.-a 111 bekezdese az alabbi p.-r.1 pontokkal egesziil ki: 
'jp./ neveldsi ellritris: az a l l m  altal a gyermek nevelksi, iskolhztatasi 
kdtskgeihez havi rendszeresseggel nykjtott csalddi potlkk, vagy iskolaztathi 
tamogatas. 

q./ szoba: az a helyiskg, melynek alapteriilete a 6 nkgyzetmktert meghaladja ks 
kiilso hatdrolo fala legalabb 25 cm vastag, illetve ablaku kiizteriiletre, 
udvawa, kertre vagy iivegezett veranddra dfolyosora) nyilik, melegpadloja 
van, tovabba fitheto ks legalabb egy kktmeteres - ajto ks ablak nklkzili - 
falfeliib ttel rendelkezik. 

r./ fdlszoba: az a szoba, melynek alapteriilete a 12 negyzetme'tert nem hala4a 
meg. " 

151 A R. 4. §-a 121 bekezdkenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/2/ Ahol e rendelet jovedelmet emlit, a nevelksi ellatast, az haellatast ks a 
tarthdij cimen kzrpott osszeget annak a szeme'l'ek a jovedelmekdnt kell 
figvelembevermi, ahre tekintettel azt folyositjak. '" 

\ 

3.§./1/ A R. 6. $-a 121 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/2/ A szocialis ks gyermekvkdelmi ellatasra jogosultsag elbiralasahoz a 
kkrelmezonek igazolnia ken csalMja vagyoni, jovedelmi viszonyait. 

A jovedelemszhitasncil irdnyado idoszak e rendelet 11j. 133 bekezdese 
a-fpontjaiban meghatdrozott ellathi formak esetkben 3 honap, h./pontjaban 
meghatdrozott thogatasi forma esetkben 6 honap. 

Amennyiben a kkrelmezo aktiv koni b rendszeres jovedelemmel nem 
rendelkezik, csatolnia kell a Munkuiigyi Kozpont igazolasat a 
munkanklkiiliskg tknydnek regisztralasdrol, valamint az utobbi kkt Lvre 
vonatkozoan az egyiittmGkodes idotartmdrol. " 



I21 A R. 6. $-a 171 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'777 A K@iselo-testiilet altal hozott II. fokzi hathrozat birosagi feliil- 
vizsgalatat 30 napon beliil kezdemenyezheti a kkrelmezo, a Fovhrosi 
Birosaghoz benyu'jtott kereseti kkrelemmel. " 

4.5 A R. 1 1. $-a 121 bekezdese hatdyat veszti. 

5.5 A R. 13. $-a hatdyat veszti. 

6.5 111 A R. 14.s-a rendelkezesei helyebe a kovetkezo rendelkezesek lepnek: 
" 14 $ . / 1 / A thogatas megallapithshra, sziineteltetkst+e, megsziintetkskre a Szt. 

33-3 7/G§-ban meg$ogalmazott szabaZyok az irhyadoak. 

121 A thogatas ircinti Jikrelem a Polghesteri Hivatal Szocialis Iro&jcin, 
vagy az Ugyfkl~zol~alaton terjesztheto e l ,  az m a  rendszeresitett 
formanyom tatvanyon. 

/3/A Jikrelemrol a Polghester hathrozattal dont. 

/4/ A Polghester altal hozott I. fokzi hathrozat ellen I5 napon beliil a 
Kkpviselo-testiilethez cimzett de a Szocialis Iro& benyuj'tott illetkkmentes 
felle b bezkssel lehet klni. 

/5/ Az ellatast havonta utolag a Polghrmesteri Hivatal minden h o p  5. 
napjaig postai uton foZyositja a jogosultnak. 

/6/ Osszegkt ugy kell megallapitani, hogy az minden esetben krje el az 
oregskgi nyugdij mindenkori legkisebb osszegknek 80 Y d t  (1000.-Ft-mil 
kisebb thogatasi osszeget nem lehet megallapitani). " 

7.5 I11 A R. 14/A. $-a 121 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,,/2/ Az /I/ bekezdks alkulmazasaban aktiv koni nern foglalkoztatott 
szemklynek minosiil az, aki 

a./ a jovedelempotlo thogatas foZyositascinak idotartamat kimeritette, 
v a a  

b./ jovedelempotlo thogatasban nern rkszesiilt, de igazolja, hogy a 
rendszeres szocihlis segkZy ircinti kkrelem beejtasat megelozo hhrom 
kvben a ZakdheZye szerint illetkkes munkuiigyi kozponttaZ legalabb ket &v 
idotartamig egyiittmukodott, 

ks kereso tevkkenyskget nern fobtat, ide nern ertve azt a nern rendszeres 
munkmkgzessel jhro kereso-tevkkenyskget, amelynek havi ellenertkke nern 
i el a jovedelemmel nern rendelkezo munkanklkiilit megilleto 
jovedelempotlo tamogatas osszegknek 50 %-at. " 



I21 A R. 14lA. §-a a kovetkezo I31 bekezdessel egesziil ki: 
,,/3/ A rendszeres szocialis segkly irhti kkrelem a /2/ bekezdks a./ pontjaban 
meghathozott szemklyek esetkben a jovedelempotlo thogatas folyositasi 
idotartamhk kimeritksktol szhitott 12 honapon beliil Mjthato be. 
E hathido a gyermekgondozasi segely igenybevetele esetkben 36 honap. " 

8.9 I11 A R. 14B.s-a 111 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/ /I /  Nem allupithato meg rendszeres szocialis segkly annak az aktiv korzi nem 
foglalkoztatott szemklynek, aki: 
a./ a rendszeres szocialis segkly irhti kkrelem benytijtasat kiizvetleniil 

megelozoen folyositott jovedelempotlo thogatasra valo jogosultsaghak 
idiiartama alatt egyiittmukiidkst nem vallalonak minosiilt a Szt. 
34/A $./I/ bekezdkse szerint, 

b./ katomi szolgalatot teljesit, 
c./ elozetes letartoztathsban van, elzhas biintetkskt, illetve szabadsagvesztks 

biintetkskt tolti. 
d/ a Csaladsegito SzolghlattaZ e rendelet 61.s-ban leirt egyiittmukodkst nem 

vallalja. " 

I21 A R. 14B.s-a I21 bekezdesenek b.1, c.1 pontjai helyebe a kovetkezo 
rendelkezesek lepnek: 

"b./ munkziba a vagy egykb rendszeres pknzellatasra szerzett 
jogosultsagot, feltkve, hogy sqjat jovedelme a rendszeres szocialis segkZy 
osszegevel egyiittesen meghaladja az oregskgi nyugdij mindenkori 
legkrsebb osszegknek 70 %-at, vagy csalMjaban az egy fore 
juto havi jovedelem meghaladja az oregskgi nyugdij mindenkori legkisebb 
osszegkmk 80 Yeat, 

c./ a thogatasra valo jogosultsag kvenkknti feliilvizsgalatahoz sziikskges 
igazolasokat a megadott hathidon beliil nem csatolja. '" 

131 A R. 14lA. I31 bekezdes helyebe az alabbi rendelkezes lep: 
"/3/ A 14/23. $. /2/ bekezdks a.4 valamint c./ pontja alupjh tortkno 
megsziintetks esetkben a thogatas hat honap idotartamig nem allithato 
vissza. '" 

9.9 A R. 14lC. 5-hnak helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"1 4/C. $. A 14/23.$. /2/ bekezdes a.4 valamint c./ pontja altal szabalyozott 
megsziintetksek esetkn a 14/23.$. /3/ bekezdkskben meghathozott idotartam 
leteltevel a thogatas ismktelten kkrelmezheto. " 

10.9 I11 A R. 14D.s-a I21 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/2/ A kkrelemhez csatolni kell: 
a./ jovedelem, valamint vagyonnyilatkozatot, illetve az egy hdztartasban klok 

jovedelemigazolasait, 
b./ a jovedelempotlo thogatas folyositasi idiiartamhak knneritdskrol szolo 

hathozatot, feltkve, hogy azt nem a telepiilksi o n b r m ~ z a t  hozta, 
c./ a z ~ n  kbrelmezo esetkn aki jovedelempotlo thogatasban nem rkszesiilt 

az illetkkes munkaiigyi kozpont igazolasat m o l ,  hogy a rendszeres 
szocialis segkly iriinti kerelem b e d s a t  megelozo hhom kvbol legalabb 
kbt kven & egyiittmukodott, 
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d /  nem rendszeres munkavkgzks eseten nyilatkozatot arrol, hogy a kkrelmezo 

nem rendszeres munkavkgzkssel jdro tevkkenyskge havi ellenkrtkke nem 
kri el a munkanklkiili jovedelempotlo thogatas osszegknek 50 %4t, 

e./ tyilatkozatot arrol, hogy a kkrelmezo a Csaladsegito SzolgalattaZ az 
egyiittmuhdkst vallalja. ." 

I21 A R. 14D.9-a 141 bekezdeseben szereplo " lO.napjaigW kfejezz6 "5. napjhig 
utolag" kifejezesre modosul. 

11.8 I l l  A R. 16. §-a 11 1 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'7I/kpolasi dijra jogosult a jegyes krvktelkvel a hozzatartozo, ha iinmaga 
ellatashra @telen, allando ks tartos feliigyeletie szorulo Alyos fogyatkkos, 
vagy tartosan beteg I8 kv alatti szemkly gondozhsat, dpolasat vkgzi. " 

I21 A R. 16. $-a 121 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'72/ Az /I/ bekezdks szerinti dpolhsi d@ mkrtkke az oregskgi nyugdij 
mindenkori legkisebb osszege. " 

12.5 A R. 17.9-a 121 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'Y2/ Az /I/ bekezdks szerinti dpolasi do mkrtkke az oregskgi nyugdij 
mindenkori legkisebb osszegknek 60%-a, m b a n  az dpolt osszes 
koriilmknyeinek ( szocialis, egkszskgiigyi) Jigyelembevktelkvel megallapithato 
emelt osszegu dpolhsi do is, melynek mkrtkke nem haladhatja meg az oregskgi 
nyugdij mindenkori legkisebb osszegkt. " 

13.8 A R.19.9-a I31 bekezdeseben szereplo "10. napjhig" kifejezes "5. napjiig utolag" 
lufejezesre modosul. 

14.8 111 A R. 21 .$-a 111 bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/ /I  Nem jogosult dpolasi dijra a hozzatartozo, ha: 
a./ az dpolt kkt honapot meghaladoan b h i l y e n  nevelksi-oktatasi , 

egkszskgiigyi vagy szocialis intkzmknyi ellathban rkszesiil, 
b./ rendszeres pknzellathsban rkszesiil, 
c./ szakiskola, kzkkpiskola, illetve felsooktatasi intkzmkny nappali tagozatos 

tanul4a, hallgatoja, 
d,/ kereso tevkkenyskget folytat ks munkaideje - az otthon tortkno 

munkavkgzks kivktelkvel - a napi 4 o a t  meghaladja. '" 

I21 A R. 2 1.9 131 bekezdese hatidyat veszti. 

I31 A R. 21 .$-a 141 bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'74/ Az dpolasi do folyosithsat meg kell sziintetni, ha az apolo kotelezettskgkt 
nem teljesiti. Az dpolasi htelezettskg ellenorzkskre a Polghesteri Hivatal 
Szocialis Irod&a, a teriiletileg illetkkes hdziorvos ks a keriileti Gondozasi 
Kozpont hhigondozo szolgalathnak munkathrsai jogosultak. " 
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15.9 A R. 22.9-a a "nyugdijjarulek" szovegreszt kovetoen az "es magannyugdijpenztari 

tagsag eseten magannyugdijpenztki tagdij" szovegresszel egesziil ki. 

16.9 111 A R. 23.s-a 141 bekezdesenek b./ pontja helyebe az alabbi rendelkezes lep: 
"b./ ktkezesi utalvciny, klelmiszercsomag. " 

121 A R. 23 .$-a 141 bekezdesenek c.1 pontja helyebe az alabbi rendelkezes lep: 
"c./ gy6gyszerutalvdny. " 

131 A R. 23.s-a /4/ bekezdese d.1 es e./ pontjainak helyebe az alabbi rendelkezes 
1ep: 
'U/ atutalcis, me& kiiliinisen gyermekek tankonyv- 6s tanszerellatasanak 
thogatasa, tandijhoz, gyermekktkeztetbs dijahoz hozzajhlcis, 
egkszskgiigyi szolgciltataskrt fizetendo" tbritksi dij, illetve egykb ellatas 
kifizetesenek atvvhlllasa lehet. 

e./ atmeneti segei'y npijthato kiizizemi dij szolgaltatohoz tortkno 
atutalasake'nt, valamint temetesi kdtskg atutalasakent is. " 

151 A R. 23.5-knak /5/ bekezdese helyebe az alabbi rendelkezes lep: 
'751 A /4/ bekezdks a./ pontjaban szabaZyozott forma kiilonosen az 
alkalmankknt jelentkezo nem tervezheto tobbletkiadasok esetbn, illetve a 
mbltcinyossagi kiizgyogyellatasbol kimarado idoszakosan jelentos 
gyogyszerkdtseggel rendelkezo jogosultak szcimctva adhato. " 

I61 A R. 23.s-anak 171 bekezdese hathlyat veszti. 

171 A R. 23. $-anak /8/ bekezdese hatidyat veszti. 

I81 A R. 23. $-hak /9/ bekezdese hatalyat veszti. 

17.9 111 A R. 24. $-knak 121 bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezh lep: 
'Y2/ Az atmeneti segki'y vagy redkiwli gyermekvkdelmi thogatas egyszeri 
osszege nem lehet kevesebb, mint 3.000 Ft, ks nem haladhatja meg az oregskgi 
nyugdij mindenkori legkisebb osszegknek 150 Y d t .  " 

I21 A R. 24.5-knak /3/ bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'733 Egy szemki'y illetve csalad szcimctva ryijthato atmeneti segely osszege egy 
kvben nem haladhatja meg 

a) az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegknek 80%-at, annak a 
szemdlyek illetve c s a l h a k  az esetdben, aki - illetve akinek vele kozos 
hdztartasban elo csal~tagja - rendszeres gyermekvkdelmi thogatasban, 
gyermeke'tkeztetksi tcimogatasban, lakcisfenntartasi thogatasban, vagy 
futesi thogatiisban, vagy mkltcinyossagi bzgyogyellatasban rkszesiil, 

t h o g a t a s h k  fenmillasa alatt, 
b) az oregskgi nyugdij mindenkori legkisebb osszegknek 150960-at annak a 

szemki'ynek, illetve csaladnak az esetkben, aki - illetve akinek vele kdzos 
haztartasban klo csaladtagja - az a) pontban felsorolt rendszeres 
tcimogatasok egyikkben sem rkszesiil. 

c) az oregskgi nyugdij mindenkori legkisebb osszegknek 200 %-at annak a 
60 kv feletti egyediilallo szemktynek az esetkben, aki az a) pontban 
felsorolt rendszeres thogatasok egyikkben sem rbszesiil. " 



I31 A R. 24. §-a a kovetkezo 141-171 bekezdesekkel egesziil ki: 
'Y4/ Egy szemkly illetve csalcid s z h h a  egy bvben nytijthato rendkfili 
gyermekvedelmi thogatas osszege nem haladhatja meg 

a) az oregsbgi nyugdij mundenkori legksebb osszegknek 300 Y6at annak a 
szemklynek, illetve csalddkk az esetkben, a h  - illetve akinek vele kozos 
fitartasban 610 csaladtagja - nem vesz igknybe rendszeres 
gyermekvkdelmi thogatast, gyermekktkeztetbsi thogatast, 
lakzisfenntartasi thogatast, vagy fltksi thogatdst, vagy mkltiinyossagi 
kozgyogyellatast, 

b) az oregsbgi nyugdij mindenkori legkisebb osszegknek I60 Y6at annak a 
szemdlynek, illetve csal&ak az esetkben, a h  - illetve akinek vele kozos 
hLiztartasban 610 csaladtagja - az a) pontban felsorolt rendszeres 
thogatasban rkszesiilnek, thogatascinak fennalldsa alatt. 

/5/ Amennyiben egy csalad kozos hciztartdsban 610 tagjai valamely okbol az 
adott bvben mind atmeneti segklyben, mind pedig rendkkiili gyermekvedelmi 
thogathban rkszesiilnek, ugy a /4/ bekezdbsben meghathrozott mertkk a 
rendkivuli gyermekvkdelmi thogatas ds az atmeneti segbly egyiittes osszegkre 
vonatkozik. 

/6/ Az atmeneti segklyt, valamint a rendkbiili gyermekvkdelmi thogatast az 
adott helyzetben legindokoltabb formaban @knzben, atutalasban, 
termkszetben) kell nytijtani. 
Csak termkszetbeni formaban rbszesitheto thogatasban az a szemkly, aki 
akth kord, egkszst!gileg munkakkpes, rendszeres jovedelemmel nem 
rendelkezik b az onkormiinyzat altal felajcinlott kozhasmu munkuvbgzksi 
lehetoseget visszautasitja. 

/7/ Kiveteles esetben a Polghester az /I/ bekezdksben foglalt 
krtbkhathoktol egyedi mkrlegelks alapjcin eltekinthet, a kdrelmezo bletkorha, 
egbszskgi allapothra, rendml i  klethelyzetkre valo tekintettel. " 

18.3 A R. 26.5-a 131 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'Y3/ ~tmeneti segkly vagy rendkfili gyermekvkdelmi thogatas hivatalbol 
tortkno megallapitha tortbnhet kiilonosen akkor, ha a rhzorultsag tknykre a 
jogosult lakbkdrnyezete, a Kkpviselo-testiilet t a m ,  a Csaladsegito b 
Gyermekjolkti Szolgalat, a gyermekvkdelmi felelos, az oktatdsi-nevelksi 
intkzmbny vezetoje, a hcizioms, a vkdono, a hivatasos gondozono hhja fel a 
Szocialis Iroda, vagy a Gyhiigyi Iroda figyelmkt, illetve ha a ket irodiz 
rendelkezksbre all0 adatok alapjcin ez indokolt. " 

19.3. A R. 28.5-a helyebe a kovetkezo rendelkezesek lepnek: 
"28.j. /I/ Rendkbiili mkltiinyossagot igdnylo esetben /sulyos betegsbg, 
kletveszkly, termbszeti katasztrofa, egykb rendkbiilinek tekrntheto klethelyzet/ 
a 24.j /I/ b /2/ bekezdkskben foglalt feltetelektol eltkroen is nytijthato 
atmeneti segkly vagy rendkiviili gyermekvbdelmi thogatas, melynek osszege 
nem haladhatja meg az oregskgi nyugdij mzndenkori legkisebb osszegbnek 
700 Ydt." 

'Y2/ A rendkiviili mbltcinyossagbol megallapitott tamogath osszegkt az egybb 
juttatasokra valo jogosultsag szempontjabolfigyelmen kiviil kell hagyni. ." 



'Y3/ A rendkiviili mklthyossag gyakorlasha az irodavezeto inditvhnyha 
keriilhet sor a Szocialis b Egkszskgiigyi Bizottsig javaslata alapjhn. " 

'Y4/ Halasztast nem tiiro klethelyzetben r e n m l i  mklthnyosshgot 
gyakorolhat a Polgiirmester, ennek indok&ol azonban utolag a Szocialis ks 
Egkszskgwi Bizottshgot tcijkkoztatni kell. " 

20.8 A R. 29.5-anak rendelkezesei hatalyat vesztik. 

21.8 A R. 38.5-a 111 bekezdese a.1 pontja az alabbiak szerint modosul: 
a./ a I8.kletkvkt betoltotte, de aktiv koni ks munkakkpesskgkt legalabb 

67 Yeban elvesztette, illetve a vakok szemklyi jhadkMban rkszesiil, feltkve, 
hogy megklhetkse mas mbdon nem biztositott, ks vagyona sem neki, sem 
csaladjhak nincs, illetve biirmely forrasbol sziirmazo jovedelme, - ide 
krtve az esetleges nyugellatasat is - valamint a vele kiizos hhtartasban klok 
egy fore juto jovedelme nem haladja meg az oregskg nyugdij mindenkori 
legkise bb osszegkt. 

22.8 111 A R. 39.5-anak 131 bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'Y3/ Az ingatlantulajdonnal rendelkezo jogosult esetkn a rendszeres szocialis 
segkly osszegkt a teriiletileg illetkkes kozjegyzonkl hagyatkki teherkknt be kell 
jelenteni, mely tknyrol a jogosultat a thogatast megallapito hathozatban 
tcijkkoztatni kell. '" 

I21 A R. 39.5-a 141 bekezdeseben szereplo "10. napjhig elore" kifejezes "5. napjhig 
utolag" kifejezesre modosul. 

23.8 A R.41lA.5-a 111 bekezdesenek b.1 pontjaban szereplo "85%-at" hfejezes 
" 80%-at "kifejezesre modosul. 

24.8 A R. 41B.5-a 141 bekezdeseben szereplo "10. napjhig elore" hfejezes "5. napjhig 
utolag" kifejezesre modosul. 

25.8 I l l  A R. 41lC.5-a 121 bekezdese b.1 pontjaban szereplo "6 honap" lufejezes 
"3 honap" hfejezesre modosul. 

I21 A R. 41lC.5-a 121 bekezdese c.1 pontjaban szereplo "6 had'  kifejezes "3 havi" 
kifejezesre modosul. 

26.8 A R. 42. §-a 121 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/2/A pknzbeli ellatas helyett nyhjtott termkszetbeni ellatasi formak Csepelen a 
koziizemi dijakhoz dutalt hozzhjhulas, az ktkezksi utalvhy, a 
gyogyszerutalvhy, az klelmiszercsomag, valamint atutalas, mely a gyermek 
tankinyv- ks tanszerellatashak thogatasa, tandijhoz, gyermekdtkeztetks 
dijahoz hozzcijhulas, egkszskgiigyi szolgaltataskrt fizetendo tkritksi dij, illetve 
egyk b ellcitas kifizetksknek atvallalasa lehet. " 



27.9 Ill A R. 43.5-a 121 bekezdeseben szereplo "35%-at" kifejezes "30%-at" 
kifejezesre modosul. 

I21 A R. 43. §-a I71 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'777 Nem allupithato meg thogatas annak: 

a./ aki lakzisfenntartasi kiadisait tekintve dijhitralkkkal rendelkezik, vagy 
b./fitksi thogatasban rkszesiil, tovabba 
c./ akinek szhlakkal igazolt atlagos lakzisfenntartasi koltskgei meg- 

hala~#ak a kkrelem mellk csatolt osszjovedelmet ks lakzisfenntartdsi 
kiudisait tekintve dijhbtralkkkal nem rendelkezik. I" 

28.9 Ill A R. 44.5-a Ill bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/I/Mklthnyossagbol a legalacsonyabb mkrteku thogatasban reszesitheto az 
az egyediilallo nyugdijas szemkly, aki b h e l y  nagysagu sajat tulajdonu vagy 
fobkrleti lakzisaban egyediil el es havi jovedelme nem haladja meg az oregskp- 
nyugdij mindenkori legkisebb osszegknek kkt ks fklszereskt, feltkve, hogy a 
lakzis szhlcikkal igazolt fenntartdsi koltskgei elkrik jovedelme 30%-at." 

121 A R.44.5-a I21 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
/2/ Mklthyossagbol thmogatdsban reszesitheto az az idos hhza~pdr, melyben 
az egyik fkl 70 kv feletti ks a 48.5. / I /  bekezdksben szabalyozottniil egy 
egyseggel nagyobb lakzisban dl, feltkve, hogy a 43.5 /2/ bekezdkskben 
foglaltaknak egyk bkknt medelel. 

29.9 A R. 48.5-a 121 bekezdesenek b./ ill. e.1 pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes 
1ep: 

"b./gh-, villany-, vizdij a tknyleges fogyasztas mkrtkkkig, csatomadij, 
e./ szemktszallitas (szemkttdrolo edeny) has&lati do, " 

30.9 A R. 50.5-a I21 bekezdeseben szereplo " az oregsegi nyugdijminimum masfel- 
szereset" kifejezes "az oregskgr nyugdijminimum kktszereskt" kifejezesre 
modosul. 

31.9 Ill A R. 50.5-a I31 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/3/ 70 kv feletti, vagy III. csoportos rokkantnyugdijas egyediilallo szemklyek 
esetkben, amennyiben kozgyogyellatama kiadhato igazolt gyogyszerkoltskgiik 
a tkritksi dij alapjh elkri az oregskp. nyugdijminimum 25Y0-at ks h i  
jovedelmiik osszege nem haladja meg az oregskgi nyugdijminimum kkt b 
fkl-szereskt, igazolvciny allithato ki. " 

I21 A R. 50. 5-hak I51 bekezdese hatdyat veszti. 

32.9 A R. 52.5-a / I /  bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
" Az 50.5. /2/ bekezdksben meghatdrozott tamogatdsi foma esetkben a 
kkrelemrol a Polghester hatdrozattal dont. " 



33.9 A R. 53.5-anak helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"53.6 A Szt. 54.6-ban me&ogalmazott rendelkezkseket kell krtelemszeden 
alkalmazni. " 

34.9 A R. 54.5-a rendelkezeseit kovetoen a kovetkezo 54/A 5-sal egesziil ki: 

"54.A.6. //I/ A szemkZyes gondoskodist *jto ellatasok teritksi dgat az 
Onkomzhyzat Szocialis ks Egkszskgiigyi Bizottsaga kvente kkt alkulommal 
hatdrozza meg. 

/2/ Az intkmknyek szewezeti es mukiidksi szabaZyzatat, szakmai programjut, 
valamint a szakositott ellatast nyhjto intkmkny esetkben a hazirendet a 
Szocialis ks Egkszskgiigyi Bizottsag hagyja jova. 

/3/ A Polghester ellenorzi a szemklyes gondoskodist nyhjto intkmknyek 
mukiidkskt b krtkkeli az intkzmknyek munkjjat, e n d  minden kvben 
t4kkoztatja a Kkpviseld-testiiletet. 

Az intkzmknyvezeto kvente egyszer beszhol a Szocialis b Egkszsegiigyi 
Bizottsagnak az intkzmkny szakmai mun~hro l .  

/4/ Az intkzmknyek vezetiije tekintetkben a munkciltatbi jogokut a kinevezks, 
felmentks b fegyelmi eljhas tekinteteben a Kkpviselo-testiilet, egykb 
kkrdksekben pedig a Polghester gyakorolja. Az intezmknyvezetok 
munhkgzksknek szabai'yait az Onkomzhyzat Szewezeti b Mukodksi 
SzabaZyzathk figyelem bevetelkvel a Polghester munkukiiri leirhban 
szabaZyozza. 

35.9. A R. 55.5-a / I /  bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"55.$./1/ A szemki'yes gondoskodis keretkbe tartozo szocialis alapellatasi 
fomzak 
a./ ktkeztetks, 
b./ h i  segitskgnyhjtas, 
c./ csal&segitks, 
d/gyemzekjolkti szolgaltatas, 
e./gyemzekek napkbzbeni ellatha, 
j/gyemzekek atmeneti gondozasa. " 

36.9 A R. %/A. 5- a hatalyat veszti. 

37.9 A R. 59. 5 /2/ bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/2/A szocialis ktkeztetkst a Gondozhi Kozpont csoportvezetiijnkl lehet 
kkwennyel igknyelni. 
Csatolni kell: az igknylo kkrelmkt irasban /towknyes kepviselo/ nyugdgemelks 
utcini, de &om honapnal nem rkgebbi jovedelemigazolast. " 



38.8 A R. 59.5-a 131 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'Y3/ A szocialis ktkezkskrt tkritksi dijat kell fizetni, amely az 54/A.j. /l/ 
bekezdkskben foglaltak szerint keriil megallapitasra. A teritesi dij mkrtke nem 
haladhatja meg az ellatht igknybe vevo rendizeres havi jovedelmknek 
25Ydt. " 

39.8 A R. 60.5 121 bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/2/A hhzi segitskgnyijtast a Gondozasi Kozpont csoportvezetoj.knkl kell 
kkrvknnyel igknyelni. 
Csatolni kell: az igknylo /vagy torvknyes kkpviselo/ kkrelmkt irhban; 
nyugdijemelks uthi ,  de from honupncil nem rkgebbi jovedelemigazolast; 
orvosi szakvklemkyt. " 

40.5 A R. 60.5-a I31 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'Y3/ A Wzi  segitsk@jthkrt tkritksi dijat kell fizetni, amely az 54/A.j. /l/ 
bekezdkskben foglaltak szerint keriil megallapitasra. A tkritksi dij merteke nem 
haladhatja meg az ellatast igknybe vevo rendizeres havi jovedelmknek 
20 Y d t .  '' 

41.8 I11 A R. 61.5-a 131 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/3/ Ezen egyiittmukiidesi btelezettskg magaba foglalja 

a) a Csalcidsegiito" Szolgalat altal meghathozando idokozonkknt tortkno 
megjelenksi kotelezettskget, amelynek gyakorisaga havonkknt legalabb 
2 alkdom, 

b) A Csalcidsegito Szolgalat altal szervezett programokon valo rkszvktelt, 
c) a Csal&egito Szolgalat munkuthshal valo egyii ttmukddkst, 
d) az onkormhyzat altal szervezett kozhasmzi munkakiizvetitksen valo 

megjebnbt, 
e) az onkormhyzat vagy a Munkuiigyi K6zpont altal felajanlott 

munkalehetoskg elfgadasat, amennyiben az a Szt. 34/A.j.-a (2) 
bekezdkskben foglaltak szerint medelelonek minosiil. " 

-7 ', 
I21 A R. 6 1. §-a 151 bekezdese helyebe a kovetkezii rendelkezes lep: 

'Y5/ A Csalddsegito" Szolgalat minden honap 10. napjaig kiizli a Szocialis 
I r h a l  azoknak az adatait, akik a /4/ bekezdksben foglalt egyiittmukodksi 
kotelezettskgiiknek nem tettek eleget, tovabba negyedkvente kimutatast kuld a 
Szocialis I r o d h k  az elmult honapban az intkzmknnyel egyiittmukodokrol. " 

I31 A R. 6 1.  §-a 161-171 bekezdesei hathlyukat vesztk. 

42.8 I l l  A R. 62. §-a 121 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'Y2/ A Csalddsegito Szolgalat az e rendeletben szabalyozottak szerint 
rendszeres szocialis segklyben rkszesiilo aktiv koru nem foglalkoztatottak 
szamha 
a) csoportos foglalkozasokut b egykni problkmakezelo beszklgetkseket 

szervez, 
b) az egyiittmukiidksi program keretkben elo:irja az onkormhyzat altal 

szervezett kozhasznu munkdehetoskget kiizvetito" alkalmakon valo 
reszvktelt. " 



/2/ A R. 62. §-a 131 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/3/ A Csal&isegito Szolgalat altal nytijtott szolgaltatasok tkritksmentesek. " 

43.5 A R. a kovetkezo 63lA. 5-sal egesziil ki: 

"63/A.5 /I/ Budapest-Csepel Onkormanyzata a Gyvt. 39-40.j-tiban foglalt 
szabalyok szerint gondoskodik a Gyermekjolkti Szolgalat mukodkskrol. 

/2/ A gyermekjolkti szolgaltatas korkbe tartozik kiilonosen: 
a./ a gyermek testi, krtelmi, krzelmi ks erkolcsi fejlddksknek, jolktknek, 

csalddban tortkno nevelksknek elosegitkse, 
b./ a gyermek veszklyeztetettskgknek megelozkse, 
c./ a kialakult veszklyeztetettskg megsziintetkse, 
d /  a gyermek csalajabol tortkno kiemelksknek megelozkse. 

/3/ A Gyermekjolkti Szolgalat - a vkdodi szolgalattal egyittmukodve - 
szewezksi, szolgaltatasi ks gondozasi feladirtoht vkgez. 
Tevkkenyskge korkben a Gyvt. 39.5-aban foglaltakon tzil 
a./ foi'yamatosan fgyelemmel kiskri a keriiletben klo gyermekek szocialis 

helyzetkt, veszklyeztetettskgkt, 
b./ meghallgatja a gyermek panaszat, ks annak owoslhsa krdekkben megteszi 

a sziikskges intezkedkst, 
c./ elkksziti a vkdelembe vett gyermek gondozasi-nevelksi tewkt, 
d /  szewezi a helyettes sziiloi szolgciltaths igknybevktelkt, 
e./ segiti a nevelksi-oktatasi intkzmkny gyermekvkdelmi feladatainak 

ellathsat, 
$1 felkkrksre kiimyezettamlmanyt kkszit, 
g./ kezdemknyezheti az onkormanyzatruil uj ellatasok bevezetkskt, 
h./ a teriileti gyermekvkdelmi szakszolgalat felkkrksknek medeleloen 

vizsgaQa ks felthja az lirlkbefogadni szcindkkozok kiiriilmknyeit. 

/4/ A Gyermekvkdelmi Szolgalat a I5/1998. (lK 3O.)h?A4 rendelet krtelmkben a 
gyermekvkdelmi gondoskodas korkbe tartozo hatdsagi intkzkedksek koziil 
javaslatot tehet: 
a./ a Jegyzonek a gyermek vkdelembe vktelkre, illetve ideiglenes hatalyti 

elhelyezkskre, 
b./ a Gyhhivatalnak a gyermek ideiglenes hatalyti elhelyezkskre vagy 

nevelksbe vktelkre. 
A gyermeket fenyegeto kozvetlen ks szilyos veszkly esetkn a szolgalat csak 
a veszkly tknykt ks jellegkt nevezi meg, 6s a tobbi adat felthasanak 
mellozkskvel tesz javaslatot a hatosaggr intkzkedksre. 

/5/ A /2/ b /3/ bekezdks szerinti gyermekjolkti szolgaltatas teritksmentes. 

44.5 A R. a 64.5 rendelkezheit kovetoen a kovetkezo 64lA. 5-sal egesziil ki: 

"64/a.$. /I/ A szakositott ellathsi formaht elsosorban az linkormcinyzat 
illetkkesst!g. teriiletkn kletvitelszerCen lai% szemklyek vehetik igknybe. 



/2/ Amennyiben az onkormhyzat illetkkesskgi korebe tartozo igknylok szamh 
tulmenoen is kkpes az intkzmkny szolgdtatast nyijtani, akkor a Gondozhsi 
Kozpont vezetiije jogosult az onkormhyzat illetkkesskgi teriiletkn W l  lako 
szemki'y rkszere is szolgdtathst nytjjtani. 

/3/ A /2/ bekezdksben meghathozott esetben a szemki'yi tkritksi doat a teljes 
intkzmknyi tkritksi do mkrtkkkben kell meghathozni, azonban az nem 
haladhatja meg az Szt-ben foglalt felso hatht. 

/4/ A /3/ bekezdkstol eltkrni csak a Polghmester egyedi engedki'ykvel lehet. " 

45.5 I11 A R. 68.5 111 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"68.j. /I/ Az idosek klubjai a szocidisan ks mentalism thogatcisra szorulo, 

onmaguk ellatasha rkszben kkpes idoskoruak napkiizbeni gondozasha 
szolgal. " 

I21 A R. 68.5 151 bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'75/ A nappali ellathst nyijto intkzmknyi szolgaltataskrt tkritksi doat kell 
Bzetni, m e &  az 54/A.j. //I/ bekezdkseben foglaltak szerint keriil 
megallapitasra. A tkritksi do mkrtkke nem haladhatja meg a jogosult 
rendszeres jovedelmknek 30Ydt. " 

46.5. A R. 69lA. §-a 111 bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"69/A.§. /I /  A szakositott napkoziotthon a Gondozasi Kozpont keretein beliil a 

tanktitelezettskgi kor betoltkse u t h  /18.kletkv/: onkiszolgalasra reszben kkpes 
fogyatkkosok napkozbeni gondozhsha, foglalkoztathsha 6s nevelkskre 
szolgal. " 

47.5 I11 A R. 69lA. 5.171 bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
'777 Az ellatasert teritksi doat kell Bzetni, m e &  az 54/A.j. /I/ bekezdkse 
szerint keriil megallapitasra. A tkritksi do mkrtkke nem haladhatja meg a 
jogosult havi jovedelmknek 30Ydt." 

I21 A R. 69lA. 5.-anak 181 bekezdese hatalyat veszti. 

48.5. A R. 7 1 .  §-a I41 bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"/4/ Az ellathskrt t o  tkritksi do az 54/A.$. /I/ bekezdkse szerint keriil 
megallapitasra. A teritksi do mkrtkke nem haladhatja meg a Bzetksre 
kotelezett rendszeres havi jovedelmknek 60 Y d t .  " 



49.9 A R. 73. §-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
"73.3. /I/ Ez a rendelet kihirdetkse napjdn ldp hatalyba. Rendelkezeseit a 

folyamatban ldvo iigyekben is alkulmazni kell. 

/2/ A rendelet hatalybaldpdsdvel egyidejuleg a R. 63.3 /2/ bekezddse, 70.3 /2/ 
bekzddsknek c./ pontja, 74.3-a illetve 75.34, valamint Budkpest-Csepel 
hkormhyzata Kdpviselo-testiiletinek a Gyermekjolkti Szolgalat 
mukoddsdrol szolo 9/1998. @I? 21.) Kt. szcimu rendelete hatalyat veszti. 

/3/ A 49/1996. (27, ..)Kt. rendeletet a modositdsokkal egyiitt az Onkormhyzat 
egysdges szerhze tben kiizzd teszi. " 

1999. oktober 19 napjan 


