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Budapest-Csepel h o r m h y z a t a  

1612000. (V.16.) Kt., rendelete 

a szocialis igazgata'sro'l t!s szocialis ellatasokrdl szdld 

2311999. (X. 19.)Kt., a 11/1999. (V1.22)Kt., a 364997. (X1.25.)Kt., a 11/1997. (7V.22.) Kt. 
rendelettel rnodositott 

4911996. (XI.5.) Kt. rendelete modositasarbl 

Budapest-Csepel h o r m h y z a t a  Kepviselo-testiilete a helyi iinkormhyzatokrol szolo 
tobbszor modositott 1990. evi LXV.tv. 16.§./11 bekezdeseben biztositott jogkoreben e l j h a  a 
szociah igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szolo tobbszor modositott 1993. evi Dl. 
torvenyben Itovabbiakban: Szt.1, valamint a gyermekek vedelmerol es a gyhugyi igazgatasrol 
szolo modositott 1 997. evi XXXI. torvhyben Itovabbiakban: Gyvt. 1 kapott felhatalmazas 
alapjh a penzbeli 6s termeszetben nybjtott szocidis ellatasok helyi szabalyairol alkotott, a 
2311999. (X. 19.) Kt. rendelettel, a 11/1999.(VI.22..)Kt. rendelettel, valamint a 
3 61 1997.(IV. 22.)Kt. rendelettel, modositott 49/1996.(XI. 5.)Kt. rendelet Itovabbiakban: R 1 
modositasara az alabbi rendeletet alkotja. 

1.§./1/ A rendelet Itovaibbiakban: R/ 4.§./1/ bekezdCsCnek a.1 pontja helyCbe a kovetkezo 
rendelkezCs 1Cp: 

a.1 jovedelem: a maghszemelyek jovedelemadojarol szolo torvenyben jovedelemket 
meghatarozott vagyoni ertek /bevetel/ munkav~aloi jhdekkal, szemelyi jovedelem- 
adoval, egeszseg-biztositasi 6s nyugdijjarulkkkal, rnagannyugd~pinztari tagdo~al, 
valamint a maghszemelyek jovedelemadojarol szolo torvenyben elismert koltsegekkel 
csokkentett resze fiiggetleniil attol, hogy adomentesnek vagy adokotelesnek minosiil. A 
helyi raszorultsagtol figgo ellatasok tekinteteben minden bevetelt szamitasba kell venni 
a jogosultsag megallapitashal. Az Szt. dtal eloirt penzbeli 6s termeszetbeni ellatasra 
valo jogosultsag szempontj abol nem minosiil j ovedelemnek a temetesi segely, az 
alkalmankent adott atmeneti segkly, a lakhsfenntartasi tarnogatas, a rendkiviili 
gyermekvedelmi tamogatas, a nevelosziilok szamara fjizetett nevelesi dij es M o n  
ellatmhy, az anyasagi tamogatas, valamint - a szemelyes gondoskodasert fizetendo 
szemelyi teritesi dij megillapitasa kivetelevel - a d y o s  mozgaskorlatozott szemelyek 
kozlekedesi thogatasa, a rokkantsagi jaradek, a vakok szemelyi jaradeka i s  a 
fogyate'kossagi tarnogatas. 

I21 A R. 4.tj.111 bekezdCse az alaibbi s.1 ponttal egCsziil ki: 

s.1 kozcClii munka: a telepiilest erinto kozfeladat cCljabol szervezett munka, melynek 
ellatasarol a telepiilesi onkormhyzatnak kell gondoskodia (h. 8.5. ( 1)). Kiilonosen 
ily ennek minosiil: a helyi kozteriiletek fenntartasa, a koztisztasag b telepiilistisztasag 
biztos itasa. 



2.8. A R. 6.8. I21 bekezdCse helyCbe a kovetkezo rendelkezCs 1Cp: 

121 A szociilis 6s gyemekv6deh-u ellatisra jogosultsag elbiralasihoz a kkrelmeziinek 
igazolnia kell csalidja vagyoni, jovedelmi viszonyait. 

Egyediildlo kerelmezo esetkben igazolni kell tovabba: 
a.1 a valas tenyet: a hazassagi anyakonyvi kivonatra tortent bejegyz6sse1, vagy a vdoperi 

v6gzissel, 
b.1 a hazassag felbontasa irhti  kkrelem beadasat: az iigy peres szamaval, 
c.1 a kiilon(mas cimen)lakas thykt: biintetojogi nyllatkozattal. 

A jovedelemszamitasnal irhyado idoszak e rendelet 11.s. 131 bekezdCse a-f pontjaiban 
meghatarozott ellatasi fomak eseteben 3 honap, h.1 pontjaban meghatarozott tamogatasi 
forma esetkben 6 honap. 
Amennyiben a kkrelmezo aktiv koni 6s rendszeres jovedelemmel nem rendelked, 
csatolnia kell az illetekes Munkaiigyi Kozpont igazolasat a munkanelkiihseg thyenek 
regisztralasarol 

3.8. A R. 9.8-a helyCbe a kovetkezo rendelkezks 1Cp: 

9. §.A jogosulatlanul ighybevett ellatas megtc5rit6sevel kapcsolatban az Szt. 17. s-hak 
rendelkezeseit kell alkalmazni az alabbi elteressel: munkanekibek jovedelempotlo 
tamogatasa, aktiv koni nem foglalkoztatottak rendszeres szocialis segelye, valamint 
rendszeres szocialis segkly esetkben, torthavi jogosulatlan ighybevetel eseth a 
visszakovetelendo osszeget naptari napra kalhlalva kell visszakovetelni. 

4.8. A R. 14.8 -141D8-ai helyCbe a kovetkezo rendelkezks lCp, egyiittal a 14/E. $-a1 egCsziil 
ki: 

Aktiv kork nem foglalkoztatott szemglyek rendszeres szocirilis segglye 

14.9. I11 Budapest-Csepel ijnkominyzata rendszeres szocialis segelyt allapit meg annak az 
aktiv koni nem foglalkoztatott szem6lynek, 

a.1 akinek megklhetese mas modon nem biztositott, 
b.1 aki az onkomhyzatnd nyilvhtartasba vkteti magat, 
c.1 aki vallalja, hogy az Onkomhynat, illetve az l a l a  megbizott szervezetek - a 

Csalldsegito Szolgdat, a Csepeli Altalhos Szolgiltatb Kht. hovibbiakban: h z  Kht.1 
- valamint a Fovirosi Munkaiigyi Kozpont XXLker. KirendeltsCge ltovabbiakban: 
Munkaiigyi Kozpontl altal felajhlott, jogszabily szerint megfelelonek minosiilo 
munkalehetoseget elfogadja, 

d.1 aki a Csaladsegito Szolgalattal megallapodast kot arra vonatkozoan, hogy szamka 
a Csaladsegito Szolgalat, illetve a Mudsaugyi Kozpont altal felajhlott 
egyiittmiikod6si programban reszt vesz 

I21 Az I11 bekezdes alkalmazasaban aktiv koni nem foglalkoztatott szem6lynek minosiil az, aki 
a.1 a munkanekiili jaradek, illetoleg a jovedelempotlo tamogatas folyositasimak 

idotartamat kimeritette, vagy 
b.1 igazolja, hogy a rendszeres szocialis segily irhti  kkrelem benyhjtasat megelozo ket 

kvben a lakohelye szerint illetekes munkaiigyi kozponttal legalabb egy ev idotartamig 
egyiittmiikodott,es kereso tevkkenyseget nem folytat, ide nem ertve a telepdksi 



onkormhyzat altal szervezett foglalkoztatast es az alkalmi munkavallaloi konyvvel 
vegzett munkat. 

31 Az I11 bekezdes a.1 pontja alkalmazasaban akkor nem biztositott a megelhetese, ha havi 
jovedelme nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori leglusebb osszegenek 70 %-at, 
valamint csaladjaban az egy fire jut0 havi jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij 
mindenkori leglusebb osszegenek 80 %-at. 

I41 Az I11 bekezdes d.1 pontja alkalmazasaban egyiittmiikod6si programnak minosul 
kiilonosen: 

a. 1 egyeni esetkezelks, foly amatos gondozasba vetel 
b.1 csoportos foglalkozas, terapias jellegii trining, 
C. I probl~mamegbesz~l~s 
d. 1 alapismeretek megszerzesenek elosegitese, 
e.1 szem6lyisegfejleszto trening, onismereti t r h g ,  kommunikacios k6szsegfejleszto 

trening, 
f 1 munkavegzesre felkeszito kepz6si programok. 

I51 Az I11 bekezdes c.1 pontja alapjh felajhlott munka elsosorban a Csaladsegito Szolgalat 
altal kozvetitett 

a.16~ felajhlott, az onkomhyzat altal szervezett kozc6lu munka, 
b.1 a Munkaiigyi KGzpont hltal felajhlott, az ASZ Kht. altal szervezett kdzhasmu 

munka, 
c.1 a Munkaiigyi Kozpont altal felajhlott egyeb munkalehetosCg lehet. 

I61 A rendszeres szocialis segely i rht i  kQelem a munkan6lkiiliek jovedelempotlo tamogatasa, 
dletoleg a Flt. alapjh folyositott munkan6lkdi jaradek folyositasi idotartamhak 
kunerites6tol szamitott 12 honapon belul nyiijthato be. E hatarido a gyermekgondozasi 
segely igenybevetele eseten 36 honap 

171 Az aktiv koni nem foglalkoztatott szemelynek a rendszeres szociah segely 
megallapitashhoz a kovetkezo igazolasokat kell kQelme melle csatolnia: 

a.1 sajat, 6s vele egy haztartasban 810 csaladtagok jovedelemigazolasait, 
b.1 a Munkaiigyi Kozpont igazolasat az Szt. 37lA §. I31 bekezdese b.1 pontja szerinti 

egyiittmiikodesi kotelezettseg teljesiteserol 
c.1 az ASZ Kht. igazolisat an64 hogy a kerelmezo reszere kozhasmu 

munkalehetoseget meaelenesenek idopontjaban fel tud e kinalni, dletve a 
kerelmezo a felajhlott munkalehetoseget vallalja-e, 

d.1 a Csaladsegito Szolgalat igazolasat arra vonatkozolag, hogy a kerelmezo e rendelet 
14.5. 111 bekezdese c.1, d.1 pontjaiban meghatarozott egyiittmiikodest vallalja. 

181 Az aktiv koni nem foglalkoztatott szemely rendszeres szociah segelyinek merteket ugy 
kell megdlapitani, hogy sajat egyeb jovedelmevel egyiitt erje el a leglusebb oregsegi 
nyugdij 70 %-at. 



14lA 5. 111 Az aktiv koni nem foglalkoztatott koteles: 
a.1 a rendszeres szocialis segelyt megallapito hatarozat kezhezvetelet koveto 8 napon 

beliil a Csaladsegito Szolgalatnal megjelenni, 
b.1 a Csaladsegito Szolgalat altal felajinlott kozcelu munka eseten a rnunkavegzes 

hely en, meghathrozott idopontban, munkakepes hllapotban megj elenni 6s a munkat 
felvenni, 

c.1 a Csaladsegito Szolgalat altali - kozhasznu, illetve egyeb munkav6gz6si lehetoseg 
feljinlhsa cCljib61 - az &z Kht.-hoz, vagy a Munkaiigyi Kozponthoz tortent 
irhyitas eseten 3 munkanapon belul az emlitett szerveket felkeresni 6s a szhhra 
jogszabalyilag megfelelonek minodo munkat elvallalni. 

d.1 e rendelet 14.5. 141 bekezdeseben meghatirozott program felajinlasa eseth, azon 
megjelemi 6s rkszt venni. 

I21 Az I11 bekezdes b.1, valamint d.1 pontjai eseteben meghatarozott munka-, illetve 
programfelajinlasnak, a munka-, illetve a program kezdetet legalabb 3 munkanappal meg 
kell eloznie. 

I31 Amennyiben az aktiv koni nem foglalkoztatott az Ill bekezdesben felsorolt 
kotelezettsegeinek nem tesz eleget, a Csaladsegito Szolgilat e teyro l8  napon beliil ertesiti 
a Polgaimestert . 

41 A Polgarmester a 131 bekezdesben foglalt ertesit6s kezhezvetelet kovetoen 
a.1 elso ertesites eseten 3 honap idotartamra sziinetelteti, 
b.1 masoddc ertesites eseten 6 honap idotartamra sziinetelteti a tarnogatas folyositasat, 
c.1 harmadik ertesites eseten pedig megsziinteti a tamogatasi jogosultsagot. 

I51 Amennyiben az aktiv koni nem foglalkoztatott a 111 bekezdesben foglalt kotelezetts~g~nek 
fekvobetegsege, korhazi tartozkodasa, illetve 14. eletevet be nem toltott gyermeke apolast 
igenylo betegsege miatt nem tesz eleget, mulasztasat az elmulasztott hatarnaptol szamitott 
8 napon beliil igazolhatja a Csaladsegito Szolgalatnal. 

I61 Ha az 151 bekezdesben meghatarozott igazolas aggalyos, vagy nem ny$t kello indokot a 
mulasztas tenykre, a Csaladsegito Szolgalat az aktiv koni nem foglalkoztatottat egyiitt nem 
miikodonek tekinti 6s e tknyrol a I31 bekezdesben meghatarozottak szerint ertesiti a 
Polghestert. 

171 A Csalidsegito Szolgalat vezetoje kiveteles m6lthyossagot erdernlii esetben - kdonosen az 
aktiv koni mentalis, egeszsegi allapotara tekintettel - idolegesen engedklyezheti az aktiv 
koni rCsz6re szervezett programokrol valo tavolmaradast. 

181 A 171 bekezdesben meghatarozott eset fennallasa eseten az aktiv konit egyiittmiikodonek 
kell tekinteni, igy ez a folyositas tenyet nem erinti. 

14B. 5. 111 A Csalidsegito Szolgalat feladata, hogy 
a.1 tajekoztatast adjon az egyiittmiikodesi, dletve foglalkoztatasi kotelezetts6grol, 

valamint lehetosegekrol, 
b.130-60 munkanap idotartamig terjedo kozcelu munkat ajinljon fel, vagy 



c.1 90 napot meghalado idotartamu kozhasznu munkavegzes celjabol az aktiv konit az 
ASZ Kht-hoz irhyitsa, vagy 

d.1 egyeb munkalehetoseg felajhlasa cebabol az aktiv konit a Munkaiigyi Kozponthoz 
irhyitsa, 

e. I a 14. tj. I 11 bekezdese d. I pontjaban meghathozott egyiittmiikodesi megallapodast 
megkosse, 

f. Iaz egyiittmiikodesre kotelezett bevonasaval gondoskodjek az egyenre szabott 
egyiittmiikodesi programok kidolgozasarol. 

I21 A Csaladsegito Szolgalat feladata az Ill bekezdesben foglaltakon tihnenoen, hogy 
a.1 a kozcelu foglalkoztatasra kijelolt munkahelyek vezetoin k e r e s d  gondoskodjek a 

munkavegzes idotartamhak dokumentalashol, 
b.1 elokeszitse a kozcklii foglalkoztatasban resztvevok 6s az &kormhyzat koziitti 

szerzodeseket, 
c.1 tajekoztassa a Polgarmestert a foglalkoztatas megkezdesenek 6s befejezesenek 

idopontjarol, a foglalkoztatas helyerol, idotartamhol, a foglalkoztatas 
felbeszakitasarol, valamint annak helyknek megvaltozashol, 

d.1 tajekoztassa a Polgarmestert az aktiv konival kotiitt egyiittmiikodesi 
megallapodasban foglaltak aktiv koni altali teljesiteserol vagy megszegeserol. 

14lC §. Az h z  Kht. Onkormhyzat megbizishbol gondoskodik az aktiv koni nem 
foglalkoztatottak kozhasmu foglalkoztatasarol, ezzel kapcsolatban 

a.1 folyamatosan tajekoztatja a Csaladsegito Szolgalatot 
aa.1 a felajmato kozhasznu munkakorokrol es a munkahelyek szamarol, 
ab.1 a Csaladsegito Szolgalat altal kozvetitett szemelyek alkalmazasaval kapcsolatos 

informaciokrol, 
b.1 havonta tajekoztatja a Polgarmestert azokrol a szemelyekrol, akiknek kozhasznu 

munkat ajhlott fel, az alkalmazas idotartamarol illetve meghusulashak okarol, a 
megsziint kozhasznu munkaszerzodesekr6l es a megsziines okarol. 

14D. tj. 111 A Polgarmestert a tamogatast megallapito hatarozathak egy peldhyat megkulQ 
a.1 a Munkaiigyi Kozpontnak tajekoztatasul, 
b. I a Csaladsegito Szolgalatnak, e rendelet 141B. tj. 11-21 bekezdeseben 

megfogalmazott feladatainak elosegitese erdekeben. 

141E.g. Ill Sziinetel a rendszeres szociak segely folyositasa e rendelet 14iA tj 111 
bekezdkseben foglalt kotelezettseg nem teljesiteshek esetkn kivul 

a.1 ha az aktiv koni nem foglalkoztatott az onkormhyzat altal szervezett 
foglalkoztatasban vesz reszt, ide nem ertve az alkalmi munkavdlaloi konywel 
torteno foglalkoztatast, 

b.1 ha az aktiv koni nem foglalkoztatott a tamogatasra valo jogosultsag eves 
feldvizsgalatihoz d s e g e s  iratokat a megadott hatiridoig a Polgarmesterhez nem 
juttatja el. 

I21 A sziineteltetes idotartama 
a.1 az Ill bekezdes a.1 pontjaban meghatarozott esetben a foglalkoztatas idotartama 
b. 1 az I 11 bekezdes b. 1 pontjaban meghatarozott esetben 3 honap. 



I31 Nem hllapithato meg rendszeres szociilis segely, illetve a meghllapitott ellatast meg kell 
sziintetni annak az aktiv koni nem foglalkoztatott szemelynek, aki 

a. 1 a rendszeres szocialis segely irhti  kerelem benyhj tasat kozvetlenixl megelozoen 
folyositott jovedelempotlo tamogathhak idotartama alatt az &komhyzattal, 
fietoleg a Munkaiigyi Kozponttal nem miikodott egyiitt, 

b.1 a rendszeres szociahs segely megallapitasat megelozoen, valamint a segely 
folyositashak idotartama alatt az onkomhyzat rendeleteben foglaltak szerint nem 
miikodott egyiitt, 
c.1 katonai szolgalatot teljesit, 

d.1 elozetes letartoztatasban van, elzaras illetve szabadsagvesztes biinteteset tolti, 
e.1 az Flt. szerinti munkanew jaradekra szerzett jogosultsagot, 
f.1 kereso tevkkenyseget folytat, ide nem ertve az onkomhyzat altal szervezett 

foglalkoztatasban valo reszvetelt es az alkalmi munkavhllaloi konyvvel torteno 
munkavegz6st. 

I41 Az aldv koni nem foglalkoztatott szemely reszere megallapitott rendszeres szocialis segely 
a megsziintetestol szamitott 36 honapon beliil ismetelten megallapithato az Szt. 37/B. 5 121 
bekezdese szerint, amennyiben a jogosultsag feltetelei fennakak, hveve azt az esetet, ha 
korabbi segely kt az egyiittmiikodes nem teljesitese miatt sziintettek meg. 

I51 Amennyiben az aktiv koni nem foglalkoztatott rendszeres szocihlis segelye sziinetel a 
sziineteles idotartamat kovetoen, a tamogatas a szukseges igazolasok csatolasaval 
ismetelten kerelmezheto. 

I61 A tamogatas irhti  k6relemrol a Polgamester hatarozattal dont. 

I71 A rendszeres szociahs segelyre valo jogosultsag felteteleit a Polgamester evente 
feldvizsgdj a. 

5.$./1/ A R. 24.5. /3/ bekezddse helydbe a kovetkezo rendelkezds lip: 

I31 Egy szemely illetve csalad szamara nyhjthato atmeneti segely osszege nem haladhatja meg 
az adott naptari evben 
a) az oregsegi nyugdij mindenkori leglusebb osszegenek 100 %-at, annak a szemelynek 

illetve csaladnak az eseteben, alu - illetve akmek vele kozos haztartasban el6 csaladtagja 
- rendszeres gyemekvedelmi tamogatasban, gyemeketkeztetesi thogatasban, 
lakasfenntartasi tamogatasban, vagy fiitesi tamogatasban, vagy melthyossagi 
kozgyogyellatasban r6szed, 

b) az oregsegi nyugdij mindenkori leglusebb osszegenek 150 %-at annak a szemelynek, 
illetve csalhdnak az eseteben, a h  - illetve akinek vele kozos haztartasban elo csaladtagja 
- az a) pontban felsorolt rendszeres tamogatasok egyikeben sem reszesul, 

c) az oregsegi nyugdij mindenkori leglclsebb osszegenek 200 %-at annak a 60 ev feletti 
egyediilallo szemelynek az eseteben, aki az a) pontban felsorolt rendszeres tamogatasok 
egyikeben sem r6szed. 

/2/ A R. 24.5. /4/ bekezddse helyCbe a kovetkezo rendelkezds lip: 

I41 Egy szemely illetve csalad szamara egy evben nyhjthato rendkiviili gyemekvedelmi 
tamogatas osszege nem haladhatja meg az adott naptari bvben 



a) az oregsegi nyugdij mindenkori leglusebb osszegenek 300 %-at annak a szemelynek, 
illetve csaladnak az eseteben, aki - illetve akinek vele kozos haztartasban elo 
csaladtagja - nem vesz igeybe rendszeres gyemekvedelmi tamogatast, 
gyermeketkeztetesi tamogatast, lakasfenntartasi tamogatast, vagy fiitesi tamogatast, 
vagy melthy ossagi kozgy ogy ellatast, 

b) az oregsegi nyugdij mindenkori leglclsebb osszegenek 160 %-at annak a szemelynek, 
illetve csaladnak az eseteben, aki - illetve akinek vele kozos haztartasban el0 
csaladtagja - az a) pontban felsorolt rendszeres thogatasban reszesiilnek, 
tamogatashak fenndlasa alatt. 

131 A R. 24.tj.171 bekezdCse helyCbe a kovetkezo rendelkezCs 1Cp: 

171 Kiveteles esetben a Polgamester az/l/-/6/ bekezdksekben foglalt ertekhatiroktol egyeh 
merlegeles alapjh eltekinthet, a kerelmezo eletkorira, egeszsegi dlapotara, rendkiviili 
elethelyzetere valo tekintettel. 

6.5. A R. 27.5.121 bekezdCse az alsibbi c.1 ponttal egCsziil ki: 

c.1 rendszeres jovedelemmel nem rendelkezo, aktiv koni kerelmezo eseten a Munkaiigyi 
Kozpont igazolasa a regisztraciorol. 

7.5. A R. 41.5-a helyCbe a kovetkezo rendelkezks 1Cp: 

4 1.8. 111 A rendszeres szocialis segelyre jogosultsagot evente feliil kell vizsgalni. 

I21 Meg kell sziintetni a rendszeres szocialis segely folyositasat, ha : 
a.1 a jogosultsag feltetelei mar nem allnak fenn, 
b.1 ha a tamogatasban r6szesiilo a tamogatasi jogosultsag eves feliilvizsghlathhoz sziikseges 

iratokat megadott hataridoig nem csatolja. 

8.5 A R. 411C.5. az alibbi I51 bekezdCssel egCsziil ki: 

151 Meg kell sziintetni az idoskoniak jaradekhak folyositasat, ha: 
a. I a jogosultsag feltetelei mir nem allnak fenn, 
b.1 a tamogatasban reszesiilo a tamogatasi jogosultsag eves feliilvizsghlathhoz sziikseges 

iratokat megadott hatkidoig nem csatolja. 

9.5. A R. 43.5.151 bekezdCse helyCbe a kovetkezo rendelkezbs 1Cp: 

15lA tamogatas osszege a 131 bekezdeseben meghatarozott 1 a r e  jut6 jovedelm hatarhoz 
kotodve 1.500 - 2.500, - W h o  osszegig savosan emelkeddc. 

10.3. A R.48.5.131 bekezdCse helyCbe a kovetkezo rendelkezCs 1Cp: 

131 Jelen rendelet alkalmazasaban a tamogatas osszegenek megdlapitashhoz 

Egy fore jut6 jiivedelem: 
Nyugdijrninimumig : 
Nym + 50 %.-ig: 
2 x Nym-ig: 

Havi tsimogatsisi osszeg 
2.500,-Ft 
2.000,-Ft 
1.500,-Ft 



11.5 A R. 48lB.5. I51 bekezdkse helyCbe a kovetkezo rendelkezks 1Cp: 

/5/ A tarnogatas havi osszege 4.000 Ft. 

12.5 A R. 48lG.5.-a helyCbe a kovetkezo rendelkezbs 1Cp: 

481G. @. A tamogatisi kerelemhez mellekelni kell: 
a.1 a kozos lakasban elok jovedelem-igazolisit; 
b.1 a fites koltsegeit igazolo szamlakat. 
ba.1 vezetekes g a a t 6 s  eseten az adott vagy elozo fit6si szezonra vonatkozo legalabb 

3 havi s z M a  
bb.1 egy6b fiitesi mod eset6n az adott vagy elozo fit6si szezonra vonatkozo - 

korabban beszimitisra nem keriilt - eredeti n6vresz616 h ~ - s  szh la .  

13.5.111 A R. 50.5.111 bekezdCse helyCbe a kovetkezo rendelkezks 1Cp: 

50.@./1/ A Szt. 49.s.-50.s. szabalyozza az alanyi jogon jar6 kozgyogyellatast, valamint a 
normativ kozgyogyellatasra jogosultsag feltkteleit. 

121 A R. 50.5.131 bekezdkse helyCbe a kovetkezo rendelkezCs 1Cp: 

/3/ 70 ev feletti egyediilallo, vagy III. csoportos rokkantnyugdijas egyediilallo szemklyek 
eset6ben amennyiben kozgyogyellatasra kiadhato igazolt gyogyszerkolts6guk a t6itCsi 
dij alapjin elei  az oregs6gi nyugdijminimum 25 %-at es havi jovedelmik osszege nem 
haladja meg az oregsegi nyugdijminimum k6t 6s f6l szereset, igazolviny idlithato ki. 

15.5. A R. 62.5. 121. bekezdCse hatilyit veszti. 

16.§./1/ A R. 69lA.5. I31 bekezdkse helyCbe a kovetkeza rendelkezCs 1Cp: 

131 A napkozi otthonba felveheto az a 14. dletevdt betoltott szem6ly is, aki allapotara 
figyelemmel az I11 bekezdesben meghatarozott tamogatasra szorul 6s a kozoktatas 
koreben nem foglalkoztathato. 

I21 A R. 691A.5. I61 bekezdCse a kovetkezo c.1, valamint d.1 pontokkal egksziil ki: 
c.1 allando orvosi ellatist 6s apolast igenyel, 
d. 1 vesz6lyezteto magat artist tanusit 

17.5. A R. 71. 5.131 bekezdCsCnek helyCbe a kovetkezo rendelkezks 1Cp: 

I31 A k6relemrol az intCzmenyvezeto dont. Dont6sQol irasban ertesiti az ellatist igenylot, 
dletve torv6nyes kepviseloj6t. Ha az ellatast igknylo, dletve torvenyes k@viseloje a dont6st 
vitatja, az an01 szolo ertesit6s kCzhezv6tel6tol szkdtott 8 napon belul a fenntartohoz 
fordulhat. llyen esetben a Polgarmester hatirozattal dont a beutalas kerd6sQol. 



18.5 A R. 73.5-a helyCbe a kovetkezo rendelkezCs 1Cp: 

73.8. I11 Ez a rendelet luhirdetCse napjh 
iigyekben is alkalmazni kell. 

l6p hatdyba. RendelkezCseit a folyamatban 1Cvo 




