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Budapest-Csepel ~nkormain~zata KkpviselB-testiiletknek 
211200l.(VI.l2.) Kt. sz. rendelete 

a szocialis igazgataisr61 6s szociailis ellaitaisokr61 sz616 4911996. (XI.5.) Kt. sz. 
rendelet m6dositaisair61 

Budapest-Csepel ijnkonnhyzata Kkpviselo-testiilete a helyi onkormhyzatokr61 sz616 1990: 
LXV. torvkny 16. § (1) bekezdkskben biztositott jogkorkben eljhrva, a szocihlis igazgathsr61 6s 
szocihh ellhthsokr61 sz616 1993: III. torvhy 25. 8 (1) Cs (3) bekezdkse, 26. §-a, valamint a 
gyennekek vkdelmkrol 6s a gyhmiigyi igazgathsrd sz616 1997: XXXI. torvkny 18. 8 (1) 
bekezdkse alapjh a szociiilis igazgathsr61 6s szociilis ellitisokr61 sz616 4911996. (XI.5.) Kt. sz. 
1-endeletkt az alhbbiak szerint modositja: 

A R. 4. § I11 bekezdks a.1 pontja a kovetkezok szerint m6dosul: 

4. § I11 E rendelet alkalmazhshban: 
a.1 jovedelem: a maghszemklyek jovedelemad6jhr61 sz616 torvknyben jovedelemkknt 

meghathrozott vagyoni krtkk /bev&eU munkavhllal6i jhrulkkkal, szemklyi jovedelem- 
adoval, egkszskg-biztosithsi 6s nyugdijhrulkkkal, maghyugdijpCnzthri tagdijal, 
valamint a maghszemklyek jovedelemad6jiir61 sz616 torvknyben elismert 
koltskgekkel csokkentett rksze fiiggetleniil attol, hogy ad6mentesnek vagy 
adbkotelesnek minosiil. 
Nem minosiil jovedelemnek a temetksi segkly, az alkalmankknt adott htmeneti segkly, 
a lakisfenntarthsi thmogaths, a lakhathsi segkly, a fiitksi thmogaths, a rendkiviili 
gyemekvkdelmi tamogaths, a neveloszulok szimhra fizetett nevelksi dij 6s kiilon 
ellhtmhy, az anyashgi thmogaths, valamint - a szemklyes gondoskodhskrt fizetendo 
szemklyi tkritksi dij meghllapithsa kiv6telkvel- a sklyos mozghskorlhtozott szemklyek 
kozlekedksi thmogathsa, a rokkantshgi jiradkk, a vakok szemklyi jiradkka ks a 
fogyatkkossagi thmogaths. 
Az onkomhyzat rendelete alapjh nyi$ott szocihlis osztondijat, valamint az 
iidiiltetksi tamogatast - a jovedelem tekintetkben - r e n d k i d  gyennekvkdelmi 
thmogataskknt kell figyelembevenni. 

A 6. 8 121 bekezdks utols6 elotti mondata az alibbit-a vhltozik: 

A jovedelemszhmithsnhl irhyad6 idoszak e rendelet 11. 8 131 bekezdkse a.1, d.1-k.1, m.1-o.! 
pontjaiban meghathrozott ellhthsi fonnhk esetkben hkom hbnap, a c.1 pont esetkben hat h6nap. 



A 11. 8 I31 bekezdkse az alhbbiakra mbdosul, 6s I41 bekezdkssel egksziil ki: 

I31 Budapest-Csepel &kormanyzata Kbviselo-testiilete szocGlis rhszorultsig esetkn - a 
szocihlis 6s gyermekvkdelmi alapellhths keretkben - a jogosult szhmhra: 
a.1 aktiv koni nem foglalkoztatott szemklyek rendszeres szocialis segklykt 
b.1 ipolisi dijat 
c.1 kiegkszito csaladi pbtlkkot 
d.1 itmeneti segklyt vagy rendkiviili gyermekvkdelmi thmogathst 
e.1 gyermekktkeztetks dijhak csokkent6skt 
f.1 temetksi segklyt 
g.1 csokkent munkak6pesskgii szemklyek rendszeres szocidk segklykt 
h./idoskoniak jiradkkat 
i.1 lakhsfenntarthsi thmogatist 
j.1 fiitksi thogat is t  
k. I lakhatasi segklyt 
1.1 koztemetkst 
m. kozgyogyellitkt 
n.1 egkszskgiigyi szolgiltatisra valo jogosultshgot 
o./iidiiltetksi thmogathst 
p. I szocihlis osztondijat 

hllapit meg az Szt-ben, valamint a Gyvt-ben 6s e rendeletben meghatirozott feltktelek szerint 
la tovibbiakban: rhszorultsigtol fiiggo pknzbeli ellatasokl. 

I41 A I31 bekezdks p.1 pontja szerinti szociilis osztondij meghllapithsht, folyosithsa rendjkt 
kiilon rendelet szabilyozza. 

(1) A 14. 8 Ill bekezdks c.1 pontja gondolatjelek kozotti szovege helykbe a kovetkezo 
I rendelkezks lip: 

- a Csaladsegito Szolghlat, a Fovirosi Kozhasznu Foglalkoztatasi Szolghlat Kht. 
Itovhbbiakban: FKFSZI - 

(2) A 14. 8 I31 bekezdks az alibbiak szerint viltozik: 

I31 Akkor nem biztositott a megkhetkse, ha havi jovedelme nem haladja meg az 
oregskgi nyugdij mindenkori leglusebb osszegknek 70 %-At, valamint csalidjhban 
az egy Gre jut6 havi jovedelem nem haladja meg az oregskgi nyugdij mindenkori 
legkisebb osszegknek 80 %-it 6s vagyona sem n e b  sem csaladjhak nincs. 

(3) A 14. 8 I51 bekezdks a kovetkezok szerint modosul: 

I51 Az Ill bekezdks c.1 pontja alapjh felajhdott munka elsosorban a Csalidsegito 
Szolgalat altal kozvetitett 
a.1 az FKFSZ iltal szervezett 6s felajhdott kozcklu munka, 



b.1 a Munkaiigyi Kozpont iltal felajhlott, az FKFSZ iltal szervezett kozhasznu 
munka, 

c.1 a Munkaiigyi Kozpont iltal felajhlott egykb munkalehetoskg. 

(4) A 14. 171 bekezdks c. 1 pontja az alibbira viltozik: 

c.1 az FKFSZ igazolisit arrbl, hogy a kQelmezo rkszkre kozhasznu vagy kozcklu 
munkalehetoskget megjelenksknek idopontjiban fel tud-e kinilq illetve a 
kkrelmezo a felajblott munkalehetoskget villalja-e, 

(5) A 14lA. 8 I l l  bekezdks b.1-c.1 pontjai helykbe a kovetkezo rendelkezksek lkpnek: 

b./a Csalidsegito Szolgilat iltal kozvetitett, az FKFSZ iltal szervezett 6s 
felajhlott kozcklu, illetve kozhasznu munkavkgzks ckljibol a munkavkgzks 
helykn, meghatirozott idopontban, munkakkpes Allapotban megjelenni 6s 
munkit vkgezni, 

c.la Csalidsegito Szolgilat iltali - kozhasznu, kozcklu, illetve egykb 
munkalehetoskg felajiinlasa ckljibol - az FKFSZ-hez, vagy a Munkaiigyi 
Kozponthoz tortknt irbyitis eseth 3 munkanapon beld az emlitett szerveket 
felkeremi es a szimira jogszabilyilag megfelelonek minosiilo munkit 
elvillalq 

(6) A 14lA. § I31 bekezdese az alibbiak szerint mbdosul: 

I31 Amennyiben az aktiv koni nem foglalkoztatott az Il l  bekezdksben felsorolt 
kotelezettskgeinek nem tesz eleget, az elozoekben emlitett szervek 8 napon beliil 
tijkkoztatjik a Csalidsegito Szolgilatot, az pedig e thyrol 3 napon beliil krtesiti 
a Polghestert .  

(7) A 14B. 111 bekezdks b. I-c. I pontjai helykbe a kovetkezo rendelkezksek lkpnek: 

b./legalabb 30 munkanap, legfeljebb 260 munkanap idotartamig terjedo kozcklu 
munkit ajbljon fel az FKFSZ-en keresztul, vagy 

c.1 kozhasznu munka felajhlisa vkgett az aktiv koni nem foglalkoztatottat az 
FKFSZ-hez. irbyitsa, vagy 

(8) A 14B.s I21 bekezdkskt hatilyon k i d  helyezi. 

(9) A 14lC. § helykbe az alibbiak lkpnek: 

14lC.g A kozcklu 6s kozhasznu foglalkoztatis iinkonnbyzati feladatainak ellitisira az 
& k o m b y z a t  es az FKFSZ kozszolgiltatisi szerzodkst kot. 

(10) A 141D. § I l l  bekezdks b.1 pontja a kovetkezok szerint modosul: 

b./a Csalidsegito Szolgalatnak, e rendelet 14B. I l l  bekezdkskben 
megfogalmazott feladatainak elosegitkse erdekkben. 



(1 1) A 14E.  @ / I /  bekezdks a./ pontja az alibbiakra viltozik: 

a./ ha az aktiv korb nem foglalkoztatott az onkormhyzat megbizisibol szervezett 
6s felajblott kozhasznu, illetve kozckli foglalkoztatisban vesz rkszt, ide nem 
Crtve az alkalmi munkavillalbi konyvvel tortho foglalkoztatist, 

(12) A 14E.  @ /3/ bekezdkse g./ ponttal eg6sziil ki: 

g./ megkhetese mis m6don biztositott. 

(1) A 18. @ a kovetkezo 161-/7/ bekezdtkekkel egksziil ki: 

/6/Az ipolisi dij a jogosultsig keletkezksktol szimitott 1 kv idotartamra, hatirozott 
idore keriil megillapitisra. 

/7/A 161 bekezdksben meghathrozott idotartam elteltkt kovetoen a timogatis - 
khelemre, a feltktelek fenniillisa esetkn - ismktelten megillapithat6. 

(2) A 20. @ / I /  bekezdkse helykbe a kovetkezo rendelkezks lkp: 

20. @ / I /  A Szociilis Iroda az ipolisi dijra va16 jogosultsigot feltillvizgilja, az ipolisi 
kotelezettskg teljesitkskt ellenorzi. 

(1) A R 22. @-it koveto alcim az alibbira viltozik: 

(2) A 22/A. 8-22D. 8-ok hatidyukat vesztik, helyukre a kovetkezo 8-ok 16pnek: 
\ 

1 22/A. @ / I /  A kiegkszito csalidi p6tlkk cClja a szociilisan hitrhyos helyzetben lkvo csalidok 
anyagi timogatisa, ennek rkvh  a gyermek csalidi kornyezetben tortkno 
ellitishak elosegitkse, a gyermek csalidb61 tortkno kiemeltk6nek megeloz6se. 

/2/ Budapest-Csepel ijnkormhyzata Kkpviselo-testiilete a gyermeket rendszeres 
timogatisban rkszesiti, ha a gyermeket gondozb csalidban az egy fire jut6 havi 
jovedelem osszege nem haladja meg az oregskgi nyugdij mindenkori leglusebb 
osszegkt 6s a csalidban tortkno nevelkedks nem ill a gyermek Qdekkvel 
ellentktben, feltkve, hogy az e rendelet alapjh elrendelt vagyoni helyzet 
vizsgiilata s o r h  az egy fire jut6 vagyon krtkke nem haladja meg kiilon-kiilon 
vagy egyiittesen a 22B. @ /4/ bekezdkseben meghathrozott mkrt6ket. 

/3/ A jovedelem megillapitishil a kkrelem ben$jtisit megelozo hat honap havi 
itlagit kell figyelembe venni. Ettol eltkmi akkor lehet, ha a jovedelmi 
viszony okb an igazolhato ok miatt tart6s romlis vklelmezheto. 



/4/ A 121 bekezdksben meghatirozott osszeg szimitishil - a k6relem benyijtisa 
idopontjiban - kozos hiztartisban 610 kozeli hozzitartozbk6nt kell figyelembe 
venni: 
a./ a sziilot, a sziilo hizastirsit vagy 6lettirsit, 
b./ a 20 6vesnCl fiatalabb, onillb keresettel nem rendelkezo gyermeket, 
c./ a 25 CvesnCl fiatalabb, onillb keresettel nem rendelkezo nappali tagozaton 

egyetemi, fiiskolai tanulmhyokat folytato gyermeket, 
d./ korhatirra valb tekintet n6lkti.l a tart6san beteg, illetoleg a testi, 6rzekszervi, 

krtelrm, besz6d vagy mis fogyat6kos /a tovibbiakban: tartbsan beteg, illetoleg 
fogyat6kosl gyermeket, 

e./ az a.1-d./ pontokba nem tartozo, a Csjt. alapjh a sziilo vagy hizasthrsa iltal 
eltartott rokont. 

22B. 5 /1/ A kQelemben, valamint a jovedelemnyilatkozatban szereplo adatok valodisiga 
kornyezettanulmhy k6szit6skvel vizsgilhato. 

121 A k6relem b e n ~ j t i s a  eset6n a vagyoni helyzetet akkor kell vizsgih, ha az 
onkormhyzat hivatalos tudomisa vagy a kornyezettanulmhy megillapitisai 
alapjh a gyermeket gondoz6 csalid Bletkoriilm6nyei nem felelnek meg a 
jovedelemnyilatkozatban szereplo adatoknak. 

131 A vagyoni helyzet vizsgilata kiterjed a 22/A. 5 /4/ bekezd6s6ben meghatirozott 
koziis hiztartisban 610 kozeli hozzitartozbk vagyonhra. 

141 Bz 111-131 bekezd6s alkalmazisa so rh  vagyon alatt azt a hasznosithato ingatlant, 
jarmiivet, g6pi meghajtiai termelo- 6s munkaeszkozt, vagyoni 6rt6kii jogot kell 
Crteni, amelynek egy fire jut6 6rt6ke a gyermeket gondozb csalidban 
a.1 kiilon-kiilon szMtva az oregsegi nyugdij leglusebb osszegknek 

huszonotszoros6t7 vagy 
b./ egyiitt szimitva az oregs6gi nyugdij leghebb osszeg6nek hetvenotszoros6t 

meghaladja, 6s amelynek hasznositisa nem veszklyezteti a vagyonnal 
rendelkezo megClhet6s6nek feltbteleit. Nem tekintheto vagyonnak az az 
ingatlan, amelyben a sziilo vagy a tartisra koteles rnis torv6nyes kepviselo 
Bletvitelszeriien lakik, tovibbi a mozgiskorl~tozotts6gra tekintettel fenntartott 
g k p j h u .  

22lC.5 /1/ A kiegkszito csalidi p6tl6k irhti  kirelmet a sziilo vagy rnis torv6nyes k6pviselo a 
Polgirmesteri Hivatal ~ g y f ~ l s z o l ~ i l a t h  terjesztheti elo. 

121 A kiegdszito csalidi potl6k havi osszege - gyermekenkht - 2001. Cvben 4000.-Ft, 
2002. Bvben 4200.-Ft. 

/3/ A targyhonapra esed6kes kiegkszito csalidi pbtl6kot a tirgyhonapot koveto hbnap 5. 
napjiig kell folyositani postai kCzbesit6ssel. 

/4/ Ha a rendszeres thogat is t  jogerosen megillapitjik, az a k6relem benyijtisitol 
esed6kes. A folyositas idotartama a feltktelek fennillisiig tart. 



151 A timogatisra valb jogosultsig feltiteleit - a 22/A. 8 - 22/B. 8-okban 
meghatirozottak alapulvitelivel - a Gyimugyi Iroda ivente legalibb egyszer 
feliilvizsgilj a. 

/6/  Ha a kiegiszito csalik pbtlikban riszesiilo kodpfokh vagy felsofokh oktatasi 
intizminy nappali tagozath tanul, a rendszeres timogatis a gyermek nagykoiGva 
vilhsa utan is megillapithatb i s  tovibb foly6sithatb addig az idopontig, amedhg 
tanulbi vagy hallgatbi jogviszony a fennill, legfeljebb azonban 25. ivinek b etoltisiig. 

22lD.8 /I /  Rendkivuh, indokolt esetben - kiilonosen a videlembe vett gyermekek szhmara - a 
kiegiszito csalhdi pbtlik a gyermeket nevelo-oktato intizminy gyermekvidelmi 
felelose, csalidgondozb vagy pirtfogb kezihez folybsithatb. Errol a hatirozatban 
rendelkezui kell, i s  a hath-ozatot meg kell kiildeni a sziilonek /gondviselonek/ i s  a 
timogatis felvitelire jogositottnak is. 

I21 Az I1 / bekezdisben meghathrozott esetben a tamogatas felvitelire jogosult a 
timogatis felhasznalasirol filivente koteles elszimolist benyhjtani a Gyimiigyi 
Irodiira. 

(1) A 23. 5 /4/ bekezdis d.1 pontja az alibbiakkal e g i s d  ki- 

/pl. kipzis, foglalkoztatis, kulturilis program szervezise, sport, udiilisl 

(2) A 24. 8 111 bekezdise a kovetkezok szerint mbdosul: 

24. 5 111 bitmeneti segilyben vagy rendkiviili gyermekvidelmi timogatisban az a szemily vagy 
gyermek reszesitheto, akinek csalidjiban az egy fire jut6 havi jovedelem - a 28. 5 /I/ 
bekezdisben meghatirozott eset kivitelivel - az oregsigi nyugdij leglusebb osszeginek 
midilszeresit, egy ediilillo, gy ermeket egy ediil nevelo sziilo /torviny es kbpvisel6, 
gondviselol, csalidtag tartos betegsige esetin kitszeresit nem haladja meg. 

i \ 

a* § 

(1) A 29/A. 8 /I /  bekezdise az alibbiakkal egiszid lu: 

A nem Budapest-Csepel i)nkormhyzata fenntartisaban miikodo oktatisi-nevelisi 
intizminyekbe beiratott, szociilisan hitrhyos helyzetii gyermekek thogatasit  a Szociilis 
i s  Egiszsigiigyi Bizottsig intizminyen.int lehetovi teheti az e bekezdisben meghatarozott 
feltitelek fennallisa esetin. 

(2) A 29/A. 5 121 bekezdise elso mondata a kovetkezok szerint mbdosul, utolsb mondata 
hatalyht veszti 

/2/ A gyermekitkeztetis a h a k  csokkentise irhti  kirelmet a sziilo vagy mis torvinyes 
kkpviselo /gondviselo/ terjesztheti el6 szeptember 15. napjiig. 
A csalad eletkoriilminy einek viltozasa esetin a nevelisi-oktatasi intizminy 
timogatasaval a kQelem i v  kozben is benyhjthatb. 



(3) A 291A. $131 bekezdese az aliibbira viltozik: 

I31 A gyermeketkeztetks dijkak csokkentese az alabbi egy fare jut6 havi 
jovedelemhatb-ok alapjh tort&: 

Jovedelem ~tkezesi  tBritCsi dij 
/az oregskgi nyugdij leglusebb BsszegkneW napi osszeg6nek . . ..%-a a kedvezmkny 

- a.1 100 %-a alatt 
- b.1100 % - 130 %-a 
- c.1130 % - 150 %-a 

Egyediilillo szemely, gyermeket egyediil nevelii sziil6 Itorvkyes kepviselo, gondvisel61, 
csaladtag tartos betegsege se t& az a.1-c.1 pontokban meghatarozott jovedelmi 
szhzalekokat 33 %-kal novelt mkrtCkben kell alkalmazni. 
Az int6zmey javaslatara az a.1-c.1 pontokban meghatb-ozott etkezesi teritesi dij napi 

I osszeghek kedvezmhyket adhat6 sziizalkkht61 kedvezobben el lehet tkni. 

(4) A 291A. $ 141 bekezdese mhsodik mondata a kovetkezhk szerint m6dosul: 

A hatarozat az etkezksi ttkitksi dij csokkentese napi osszegkt forintban, minden 
oktatasi-nevelesi ev okt6ber 1. napjato1 kovetkezo oktathsi-nevelesi Bv szeptember 
3 0. napjhig terjedo idotartamra Bllapitja meg. 

(5) A 291A. $161 bekezdese helyebe az alabbi rendelkezesek ICpnek: 

16la.lA I41 bekezdestol elteroen a jogosultsig keletkezese idopontjit, illetve 
idotartamit miskCpp is meg lehet hatirozni, ha a kerelmet az oktatasi-nevelCsi ev 
szeptember 15. napjht kkiietoen n~jtott i ik be. 
Az e pontban szabiilyozott esetben a jogosultsig idotartama utolso napja a 
kovetkezo oktatasi-nevelesi 6v szeptember 3 0-a. 

b.1Abban az esetben, ha a csalid - 291A. $ I11 bekezdeseben meghatarozott - 
jovedelme 25 %-ot eler6 m6rtCkben csokken, a sziilo vagy torvenyes kkpviselo 
Igondviselol kerheti a I31 bekezdks alapjh megallapitott kedvezmhye novelksCt. 

(1) A 43. $ I41 bekezdese helykbe a kovetkezo rendelkezesek lipnek: 

I41 A timogatisi jogosultsag a kerelem ben~jtasiit koveto h6 1. napjival keletkezik. A 
timogatist legfeljebb egy Bvre lehet meglllapitani, es - kerelemre - ismetelten 
megillapithat6. 

(2) A 43. 8 I51 bekezdkse hatalyht veszti. 

(3) A 43. $ I61 bekezdese az alabbiakkal egCsziil ki: 

Az elso h6rom havi tiimogatas a jogosultsag keletkezkse hbnapjhak 10. napjiig kerul 
eloszor foly6sit6sraY majd ezt kovetoen negyedevente foly6sitandb a jogosultsagot 
megallapit6 hatirozatban megjelolt honapok 10. napjiig. 



(4) A 43. § I71 bekezdks a.1-b.1 pontjai helykbe a kovetkezo rendelkezksek lkpnek, 6s 
kiegksziil c. I ponttal: 

a. I aki fiitksi thmogathsban, vagy lakhathsi segklyben rkszesiil, 
b.1 aki lakisfenntartisi kiadisait tekintve dijhhtralkkkal rendelkezik, kivkve, ha a 

Csepeli Csalhdsegito Szolgdat Adbsshgkezelksi Irodhjival egyiittmiikodik a 
hhtralkk megfbetkse Crdekkben, 

c. I aki bekoltozksktol - jogcimknek keletkezksktol - szhmitott legalibb 6 honap 
idotartamot nem lakott kletvitelszeriien a thmogathsi kkrelemmel krintett 
lakhsban vagy nem lakhs ckljhra szolgalo helyiskgben, s ezen idoszak 
vonatkozishban nkvre szblo koziizemi szhmlat nem tud csatolni, 

(5) A 46. § I21 bekezdks d.1 pontja hatodik fiancia bekezdkssel e g k d  h: 

- a havi kozos koltskget a kozos kbviselo vagy a tirsashhzat kezelo szervezet 
! ; igazolisaval. 

(6) A 48. § I31 bekezdkse az alhbbiak szerint modosul: 

I31 A tamogaths osszege: 

Em fore iuto havi iovedelem: Havi tamonatb: 
laz oregsbgi nyugdij leglusebb osszegel 

osszegkig: 
mhfklszereskig: 
kktszereseig: 

(1) A 48B. 5 151 bekezdkse a kovetkezore modosul: 

I I, I51 A thmogatas havi osszege 5000.-Ft. 

(2) A 48lC. § helykbe az alhbbi rendelkezksek lkpnek: 

481C. 9 Nem rkszesitheto thmogathsban az a szemkly, vagy csalid, aki: 
a./gh&tkses lakhs eseth gazdijhhtralkkkal rendelkezik, kivkve, ha a Csepeli 

Csalhdsegito Szolghlat Adossagkezelksi Irodijival egyiittmiikodik a hhtralkk 
megfizetkse krdekkben - az Adosshgkezelksi Iroda javaslata alapjh 

b.llakhsfenntarthsi thogathsban, vagy lakhathsi segklyben rkszesiil. 

(1) A 48h. § I21 bekezdCs a.1 6s c.1 pontjai a kovetkezokre vdtoznak, 6s kiegksziil e.1 
p onttal: 

a.1 az I l l  bekezdkstol eltkroen - 50 ezer forintot meghalado dijhhtralkk eseten - abban az 
esetben hllapithato meg a thogatas, ha az igknylo a Csepeli Csalhdsegito Szolghlat 



AdbssLgkezelCsi Irodijhval egyiittmiikodik a hitralkk megfizetkse QdekCben Iaz 
AdbssLgkezelCsi Iroda javaslata alapjhl 

c.1 a lakhatisi segCly i rht i  kCrelem a Polgirmesteri Hivatal ~gyfClszolgilath nytijthatb 
be, 

e.1 az elso hirom havi timogatis a jogosultsig keletkezCse honapjhak 15. napjiig keriil 
eloszor folybsitisra, majd ezt kovetoen negyedkvente folyositandb a jogosultsigot 
meghllapitb hatirozatban meaelolt hbnapok 15. napjiig. 

A R. az 53. 8-t kovetoen uj alcimmel Cs az alibbi rendelkezCsekke1 egCsziil ki: 

~ d i i  ltetksi trimogatris 

53lA. 8 Ill Az iidiiltetksi timogatis cClja azon szocihlisan hitrhyos helyzetben lCv6 gyermekek, 
csalidok anyagi timogatisa, akik jovedelmi viszonyaik miatt nem k6pesek - a csalidi 

I kornyezetben tortin6 ellitison ttil - gyermekiik, csalhdtagjuk tovibbi egCszsCges 
fizikai Cs szellemi fejlodCsCt elosegiteni szervezett iidiiltetks keretkben - az 
Onkormhyzattal va16 egyiittmiikod6s alapjh. 
Az egyiittmiikodCsi megillapodis megkotCsCro1 - a kolts6gvetCsi lehetoskgek 
figyelembevCtelCve1- a polghrmester dont. 

121 Budapest-Csepel ijnkormhyzata KCpviselo-testiilete a gyermeket, csalidot 
iiddtetCsi thmogatisban rCszesiti, ha a csalidban az egy %re juto havi jovedelem 
osszege nem haladja meg az oregskgi nyugdij mindenkori leglusebb osszegknek 120 
%-At, 6s - gyermek esetCben - a csalidban tortho nevelkedCs nem ill a gyermek 
CrdekCvel ellentdtben. 

I31 A jovedelem meghllapitishil a kCrelem benytijtisit megelozo hirom h6nap havi 
itlagat kell figyelembe venni. 

I41 A I21 bekezdCs szerinti osszeget a 22lA. 8 141 bekezdCse alapjh kell meghathrozni. 

, ', 
53B. 8 Ill Az iidiiltetksi timogatis irhti  kkrelmet az iginylo az udiiltetCst bonyolit6 szervezon 

keresztiil a polginnestern61 terjesztheti elo. 

I21 KCrelmChez - a jovedelmi igazolisokon ttil - csatolnia kell a thogatisi igCnnyel Crintett 
iidiilCs 
a./szervezojCnek 6s bonyolitbjhak nevCt, cimCt, telefonszhit, a kapcsolattarto 

szemCly nevCt, e16rhetosCgCt7 
b. 1 helyszine megnevez6sCt, 
c.1 kezdo Cs befejezii idopontjht, 
d.1 vhhatb ItCtelesl koltsCgCt, 
e.1 thogatisi  osszege befogadisira jogosult azonosito adatait, szimlavezeto 

pCnzintCzet6nek nevCt, szimlaszimit. 

I31 A thogatas az iidiilCs utazisi koltsigeihez tortho hozzijhlaskCnt is adhato. 

141 A timogatis mCrtCke - riszorultsighoz igazodoan - 3.000.-15.000.-Ft lehet 
szemCly enki t .  



53lC. $ Az udiiltetksi timogatis kifketksknek m6dja: az udiil6s szerveziij6hez vagy a szervezo 
hltal meaelolt szolghltat6hoz kozvetleniil tortin6 htutalhssal. 

53D. $ 111 Az udiiltetisi thmogatas irhti kkrelmet a polghrmester birhlja el. 

121 Ugyanazon jogosult szamara egy napthii 6vben egy alkalommal nyhjthatb e 
thmogatis. 

A R. az 58. $141 bekezd6s6t kovetoen irj alcimmel 6s az alhbbi rendelkezCsekke1 eg6sziil ki: 

58lA. § 111 Az onkormhyzat a gyermekek htmeneti gondozisht elsosorban a Budapesti 
Voroskereszt iltal miikodtetett Csalidok ~tmenet i  Otthonhban 6s Gyermekek 
~ tmenet i  Otthonhban, valamint a helyettes sziil6 tev6kenys6g6vel biztositja. 

121 A Gyermekek ~tmeneti  Otthonhban a 3-18 6ves koni, csalhdban 610 gyermek 
helyezheto el, aki htmenetileg ellitis 6s feliigyelet n6lkiil marad, vagy elhelyez6s 
hihyhban ezek n 6 i i l  maradna, valamint akinek ellhthsa a csalid 6letvezet6si 
nehCzs6gei miatt veszklyeztetett. 

131 Helyettes sziilon6l elsosorban az a 0-16 6ves koni gyermek helyezheto el, akinek 
testi-lelki-szellemi fejlodkse csak ezen ellhthsi formhban biztosithato. 

141 A Csalhdok hitmeneti Otthonhban a gyermek 6s sziiloje egyiittesen akkor helyezheto 
el, ha elhelyez6s hihyiban lakhatisuk nem lenne biztositott, 6s a gyermeket emiatt el 
kellene vilasztani sziiloj6tol. 

151 A Gyermekek ~tmenet i  Otthona 6s a helyettes s d B  - a Gyermekjbliti Szolghlattal 
egyiittmiikodve - segitskget nyhjt a gyermekek csalidjiba tort6n6 visszatQCs6hez. 

Az 59. Ej / I /  bekezd6se a kovetkezo mondattal eg6sziil ki: 

Ha az 6tkez6sben r6szesiilo szem6ly egCszs6gi dlapota indokolja, a hiziorvos javaslatara az 
ellathst ig6nybe vevo I-6sz6re di6ths 6tkezCst kell biztositani. 

A 60. 121 6s 141-151 bekezd6se az alhbbiakra viltozik: 

121 A hizi segits6gnyhjtist a Gondozhsi Kozpont csoportvezetoj6n61 kell igkyelni 
meghatirozott formanyomtatvhyon. A k6relem maghban foglalja a kkrelmezo 
adatait, az elliths ig6nybev6telire vonatkozb adatokat, az orvosi szakv6leminyt 6s 
hhrom hbnapnil nem r6gebbi jovedelemnyilatkozatot. 



I41 Az intezmenyvezeto a szemelyi tCrit6s osszegkt a hetesre kotelezett jovedelmi 6s 
vagyoni viszonyai figyelembev6tel6vel csokkentheti. 

I51 Az int6zm6nyvezeto a t6rit6si dij elenged6sQe az oregs6gi nyugdij mindenkori 
legEusebb osszeg6t el nem Qo jovedelemmel rendelkezo, vagy rendkivkli, meg6lhet6st 
vesz6lyezteto esetekben jogosult. 

A 62. § helykbe a kovetkezo rendelkez6sek lkpnek: 

62. § I11 Budapest-Csepel onkominyzata Csalidsegito Szolgilata a riszorulbknak segitskget 
nyiijt az alibbiak szerint: 
a. I miikodteti az Adbssigkezel6si Irodit 
b./kozremiikod& az ig6nylo szem6lyes kCrCs6re az ighylo 6letvitel6t hitrinyosan 

befolyisol6 okok feltirisiban illetve megsziintet6s6ben7 mentilis probl6mhak 
megoldisiban 

c.1 az igknylo probl6mhak rendezese Crdekkben 6letvezet6si 6s egy6b tanicsokat ad, 
segits6get nyiijt; kozoss6gi illetve csoportos szociilis fejleszto, rehabilit icibs, 
krizisintervencibs tev6kenysCget folytat Cs ehhez sziiks6g eset6n koopericibt 
szervez a segito szervezetekkel. 

I21 A Csalidsegito Szolghlat kozremiikodik az iinkonnbyzat szociilpolitikhjinak, 
szocialis szolgiltatisainak fejleszt6s6ben. Ennek keretkben: 
a.1folyamatosan figyelemmel kis6ri a miikod6si teriileth elo lakossig szociilis 

helyzetet 
b.1 kezdemenyezi Budapest-Csepel &kominyzathi l  

- az onkorminyzat kotelezo feladatinak nem minosiilo ellatis helyben tortho 
megszervezisit 

- uj szocidis enatis bevezetCs6t 
- speciih ellitisok biztositisit egyes szociilisan riszorult csoportok r6szQe. 

I31 A Csalidsegito Szolgilat tovibbi feladata - a I21 bekezdksben foglaltakon hi1 -, hogy a 
kiilonbozo int6zm6nyek tev6kenys6git az Crintett csalidokkal va16 foglalkozis 
tekintetkben - sziiks6g eset6n - kezdeminyezze, illetve - szakmai feladatkorkn beliil - 
segitse elo az int6zmCnyek egyiittmiikodes6t. 

I41 A Csalidsegito Szolght &al nyiijtott szolgdtatisok t6rithentesek. 

I51 Az I 11-13 1 bekezd6sek szerinti szolgiltatisokat, eljhhst a Csalidsegito Szolgilat 
vezetoje - k6relem hiinyiban birrnilyen indokolt esetben, vagy mis int6zmknyvezeto 
kezdem6nyez6sQe - hivatalbbl is elindithatja. 

17. 8 

A 68. § I61 bekezd6s a.1-b.1 pontjai a kovetkezore m6dosulnak: 

I61 a.1 Az int6zmhyvezeto a szem6lyi t6rit6s dij osszeg6t a iizetdsre kotelezett jovedelmi 
6s vagyoni viszonyai figyelembev6tel6vel csokkentheti. 



b.1 Az intkmhyvezetii a teitesi elengedkskre az oregskgi nyugdij mindenkori 
legkuebb osszeget el nem ero jovedelemmel rendelkezo szemkly esetkben, vagy 
rendkiwi& megkhetkst vesz6lyezteto esetekben jogosult. 

A 69lA. 8 151-1616s 181 bekezdesei helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek: 

I51 A szakositott napkozi otthonban nem gondozhato az a szemely, aki 
- vesz6lyezteto magatartast tanusit 
- onillo helyzetviltoztatasra m6g segkdeszkozzel sem kepes 
- onellatasra nem kkpes 
- orvosi ellatast 6s illando apolast ighyel. 

161 A szakositott napkozi otthonba az ellatottakat probaidovel lehet felvenni. A probaido 
tartama hhrom honap. 

t 

I81 a.1 Az intkm6nyvezeto a szemelyi teites osszegkt a het6sre kotelezett jovedelmi es 
vagyoni viszonyai figyelembev6tel~vel csokkentheti. 

b.1 Az int6zm6nyvezeto a teitesi dij elengedesere az oregskgi nyugdij mindenkori 
leglusebb osszeget el nem 6ro jovedelemmel rendelkezo szemely eseteben, vagy 
rendkivuh, megkhetest veszklyezteto esetekben jogosult. 

Vegyes rendekezksek 

(1) A R "rendszeres gyermekvedelmi thogatas" kifejezese helyebe a "kiegkszito csalidi 
potlek" kifejezks l@. 

(2) Azon jogosultak eseteben, akik lakisfenntartasi tamogatasban vagy lakhatasi segelyben 
rkszesiilnek, az emelt mertekii thogatist  resziikre azon honap 1. napjato1 kell folyositani, 

i \ amikor a kovetkezo negyedevre szolo utalas torten&. 

Zir6 rendekezksek 

(1) E rendelet - a (2) bekezdesben foglalt idvetellel - 2001. j u u s  1-jC l@-hita$yba azzal, 
hogy a kieg6szitS csalidi p6tlelu-a vonatkoz6 rendelekezkseit 200 1. januif' 1 -t61 kell alkal&mi. 

1-jC 16p hatilyba. V, ,$ '\ 
I 

dr. Szeles Gibor . 
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a szocia'lis igazgata'srdl i s  szocia'lis ella'ta'sokrdl szdld 49/1996. (XZ.5.) Kt. sz. 
rendelet  mddos~t'tcistihoz 

A rendeletmodositis felvezeto szovege ismerteti mindazokat a jogszabilyokat, amelyek alapjh 
a szocihlis igazgatisr61 6s szocialis ellitisokrol. sz616 4911996. (XI.5.) Kt. sz. rendelet 
m6dositisa k6sziilt. 

I , A jovedelem meghatirozisa tekintet6ben a rendelet pontositasra szorult, illetve - a kdpviselo- 
testiilet iiltal megalkotott szocialis osztondij megillapitish6l, foly6sitiisir61 ~ ~ 6 1 6  rendelet, 
valamint az uj jogcim: az iidiiltetesi timogatiis bevezetise miatt - meg kellett hatiirozni azt is, 
hogy ezen uj timogatisi form* milyen elliitisnak minosiilnek. 

A rendelet 11. § I31 bekezd6se a jelenleg hatilyos onkorminyzati ellitisokat tartalmazza. 
Ezekhez kapcsol6d6an jogcimenk6nt meg lett hatirozva a jovedelemszimitisnil irhyad6 
idoszak. 

A hatilyos joganyagnak megfeleloen sorolja fel az egyes jogcimeket, 6s tartalmazza az 

\ onkormiinyzat uj ellitisi formijit is: az iidiiltetisi thogatist. 
Rogzitettuk, hogy a szociilis osztondij megillapitisit, folyhsitisa rendjet kiilon rendelet 
szabiilyozza. igy az e thogatiisr61 sz616 1412001. (V.15.) Kt. sz. rendelet szabiilyai 
osszhangban vannak jelen rendelettel. 

A 14. 8 - 14/E. §-ok az aktiv koni nem foglalkoztatott szem6lyek rendszeres szociilis segilye 
megillapitisiinak jogosultsigi feltkteleit, elbirilishak rendjit, az egyiittmiikod6s formiit 
rogzitik. 
A viiltoztatast az indokolja, hogy 2001. mijus 1-to1 a Foviirosi Kozhasznu Foglalkoztatisi 
Szolgalat Kht. vette i t  a Csepeli h t a l h o s  Szolgiltatb Kht. (ASZ Kht.) feladatait a kozc6lu i s  
kozhasznu munka szervezeti italakitasa keretkben. 
Az egyes 8-ok mbdositisakor figyelembe vettiik az onkormhyzat 6s az FKFSZ kozott 
l6trejott kozszolgiltatasi szerzod6s eloirisait. 



E szabhlyozis meghathrozza az hpolhsi dij foly6sitasa idotartamht, valamint - az hpoltak 
fokozottabb vCdelme CrdekCben - az hp0l6 hpolhsi kotelezettsCge teljesitCsCt. 

A gyermekek vCdelmCro1 Cs a gyhmugyi igazgathsr61 sz616 - m6dositott - 1997: XXXI. 
torvCny a korhbbi (rendszeres gyemekvCdelmi thmogaths) jogcim helyett 2001. januhr 1-to1 fij 
ellathst hllapit meg - az r.gyv.t. egyidejii hathlyon kiviil helyezCsCve1 -, fij szabhlyokkal. EzCrt 
sziiksCges a vonatkoz6 §-ok hatilyon kiviil helyezkse, helyukre a hathlyos joganyag 
belCptetCse. 

A 23. § I41 bekezdCse Cs a 24. 8 I11 bekezdCse kapcsh a Csalhdsegito Szolghlat javaslatait 
vettiik figyelembe, melyek egyrCszt a thogathsok kore formhit szClesitettCk a mCg szemdlyre 
szabottabb ellhths biztosithsa CrdekCben, misriszt kiemelten kezeli a gyermeket egyedul nevelo 
sziilot (torvknyes kdpviselot, gondviselot), 6s a tartbsan beteg csaladtagot gondozbt is. 

A javaslat szerint azok a gyermekek is kaphatnik a gyermekCtkeztetCs dijhak csokkentCsCt - 
az egyCb jogosultshgi feltbtelek fennhllhsa mellett -, akik nem Budapest-Csepel &kormhyzata 
fenntartashban miikodo oktathsi-nevelCsi intCzmCnyekbe jhrnak - a Szocihlis Cs EgCszsCgiigyi 
Bizottshg egyedi dontCse alapjh. 
A 291A. § I21 bekezd6se azt az idopontot tartalmazza, ameddig a s d 6  vagy mhs towinyes 
kdpviselo Igondviselol eloterjesztheti kCrelmCt, azzal, hogy a csalhd CletkoriilmCnyeinek 

I I 
vhltozhsa eseth a riszorul6 az Cv folyamh bhrmikor benyhjthassa ilyen irhyh kCrelmCt a 
polgarmesterhez - az iutCztnCny thmogathshval. 
A I31 bekezdCs m6dosithsa azCrt vat sziiksCgessC, mert a korhbbi szabhlyozhs igen szittordelte 
a jogosultshg feltCtelCii1 meghathrozott jovedelemhathrt, ugyanakkor nem tette lehetovC az 
egyes jovedelemhathrokhoz kapcsol6d6an a difterencihlhst. 
Az fij szabhlyozis jelentosen kevesebb, hhrom kategbriht hKt fel, Cs ehhez kapcsolbdban 
meghathrozza az alanyi jogon jhr6 kedvezmCnyt, valamint annak lehetosCgCt, hogy az 
intCzmCny javaslathra ettol kedvezobb thmogaths is megillapithatb. 

A lakhsfenntarthsi thmogaths hosszabb idore - hltalhban 1 Cvre - nyhjtott ellhths. A jogosultshgi 
feltktelek szigoritasa azok CrdekCben indokolt, akik val6ban rhszorulnak a thmogathsra, Cs 
hhtralCkuk me&etCse QdekCben egyiittmiikodnek az Ad6ssagkezelCsi Lrodhval. 



Az 6sszeg emel6sCnek m6rtCke differencihlt, de az elsii k6t kateg6ria esetkben jelentiis (a 
harmadik esetCben vhltozatlan): 
- az oregskgi nyugdij legkisebb osszegCnCl33 %, 
- az oregsCgi nyugdij leglusebb osszege masfClszeresCnCl20 %. 
A harmadik esetben a javaslat nem tartalmaz emelkst. Az itt jogosultshgot bir6k egy a r e  jut6 
havi jovedelme (a 200 1. Cvben CrvCnyes oregsCgi nyugdij leglusebb osszege alapjh) 27.465 - 
36.620.-Ft kozott mozog, lhthat6, hogy az elso kCt kategorihba tartozo csalhdok - ehhez kCpest 
- nagyon nehCz anyagi koriilmdnyek kozott Chek, Cs 2001. januir 1-to1 6k is - a korhbbihoz 
kCpest 33 %-kal magasabb, - az emelt mCrtCkii thmogathsban rCszesiilnek. 

A 200 1. Cvre elfogadott koltsCgvetCs tekintetdben ez az a szazalkkos emelCs, ami kezelhetii. 

o A GtCsi thmogaths havi mCrtCkCnek 25 %-aval tortkno emeldskt tartalmazza a javaslat. Azok, 
akik hhtraldkuk megfizetCse CrdekCben egyiittmiikodnek az Ad6sshglcezelCsi Irodhval, az e @- 
ban foglaltak szerint rCszesithetoek tarnogatisban. 

A rendelet hathlybalCpCsCto1 a lakhathsi segCly irhti  kerelem az kv folyamh bhrmikor 
benyhjthat6 - e rendelkez6s bevezetCsCve1 tovhbbi segitskget kivhunk nyhjtani az 
onkormhyzati bCrlakisban 610 bCrloknek lakhsfenntarthsi kiadasi hatralbkaik megfizet6sChez. 

A szocihlis igazgatasro1Cs szocihlis ellhthsokr61 sz616 - tobbszor modositott - 1993: III. torvkny 
26. @-a, valamint a gyermekek vCdelmCro1 Cs a gyhmiigyi igazgatasrol ~ ~ 6 1 6  - mbdositott - 
1997: XXXI. torviny 18. @ (2) bekezdhe alapjh az onkormhyzat a rendeletkben 
meghathrozott m6don Cs feltdtelek szerint mhs pknzbeli thmogathsokat is meghllapithat. 
Az iidiiltethsi thmogaths azon gyermekek, csalhdok rCszCre n ~ j t  - egy Cvben egyszer - 
tamogathst, akik jovedelmi viszonyaik miatt nem kCpesek - a csalhQ kornyezetben tortho 
ellatason tbl - gyermekiik, csalhdtagiuk tovabbi egkszskges W a i  Cs szellemi fejlodksbt 
el0 segiteni. 

A thoga t i s  jogosultshgi feltdtelei Cs az adhato osszeg meghathrozhshnhl tobb szempontot 
vettiink figy elembe: 
- a leginkabb rhszorul6k iidiiltetCsChez szeretnhk h o z z h j w  ezCrt a szabhlyozast kozeliteni 

kell a kiegbszito csalhdi p6tlCkban rCszesiilok thmogathsi rendszerkhez, azonban 
- a vagyon vizsgalatht nem irtuk elo: 

egy Cvben egyszeri a tamogatas - legfeljebb a rendelet szerinti mkrtdkben -, nem krdemes 
itt alkalmazni a (feltbtelek fennhllhshig foly6sitand6) kiegCszit6 csaladi potlCk vagyonra 
vonatkozo rendelkezbseit. 



A kkrelem rkszletesen tartalmazza az udiiltetks szervezoje 6s bonyolitbja adatait, valamint az 
udulkssel kapcsolatos informhcibkat. Erre azkrt van sziikskg, mert nem a jogosult rkszkre 
tortknik a thmogaths htadhsa, azt a szervezohoz vagy a szervezo hltal megjelolt szolghltatbhoz 
kozvetleniil kell htutalni. 
A polghrmester a thmogaths mkrt6k6t - a rhszorultshghoz igazbdban - 3.000. - 15.000. -Ft kozott 
hllapithatja meg szem6lyenkknt. 

A R. 55. 6 111 bekezdks f.1 pontja rogziti, hogy a szemklyes gondoskodis keretkbe tartozb 
szocihlis alapellhthsi forma a gyermekek htmeneti gondozhsa. E jogcim kidolgozhshra most 
keriilt sor, az ellhths biztosithshak vkgkn mindig az a ckl, hogy a gyermek a csalhdjhba t6rjen 
vissza, nevelkse csalidban folytatbdjkk. 

Igkny meriilt fel a dikths ktkeztetks biztosithshra, ezkrt ezt rogziti a rendelet. 

A mbdositis c6l.a a szoveg pontositisa (121 bekezdks), valamint annak a lehetoskgnek 
biztosithsa, hogy az intkzmhyvezeto az igazh rhszorultak rkszkre valbs segitskget tudjon 
nybjtani (141-151 bekezd6s). 

A csalhdsegitks uj szabhlyainak kidolgozhsa az ighylok 6s a rhszorulbk egyek szemklyes 
I' problkmhja hat6konyabb megoldhshhoz nybjt segitskget. 

Az indokolhs egyezik a 15. 5-hoz fiizott magyarhzat mondata mhsodik fordulathval (a 
zhbjelben elhelyezettek nkiil).  

Eddig a rendelet nem tartalmazta - az intkzmknyi jogviszony lktesitkse esetkn - a hirom 
hbnapos prbbaido eloirhsht. 
A gondozhatoshg kizirb eseteit rkszben htfogalmaztuk. 



A gyermekek vkdelmkrol Cs a gyimiigyi igazgatisrbl sz6lb - mbdositott - 1997: XXXI. 
torvkny 19. - 20/A. 5-iban foglalt rendszeres timogatisi forma, a kiegkszito csalidi p6tlekra 
vonatkoz6 rendelkezksek 2001. januir 1-to1 hathlyosak. A Gyimiigyi Iroda ezt a timogatist a 
m6dositist61 mir igy folybsitja, a jogszabilyban meghatirozott mirtkkben. 
Azonban az alaprendeletben tobb helyen is mCg a koribbi elnevez6s szerepel, igy azt mindenhol 
a jelenleg hatilyos elnevezksre kell viltozta-tni. 

A lakisfenntartisi timogatis 6s a lakhatisi segkly jogosult r6szQe tortkno utalasa 
negyedkvenkknt - osszevontan - tortknik. A jogosultsag kezdo idopontja meghatirozasa 
tekintetkben a kkrelem benfijtisa ideje az irhyad6, ezkrt minden kkrelmezo esetkben egyedi 
enuek megillapitisa. 
Azkrt, hogy a mh- - a jogosult rkszkre - kiutalt timogatis pknziigydeg kovetheto legyen, a 
kovetkezo utalisi idoponttbl kezdodoen kell csak az emelt mkrtkkii timogatist foly6sitani. 

f 

A rendelet hatilybalCpCse napjit hatirozza meg. A 6 .  §-ban foglalt magyarizat alapjh a 
kiegCszit6 csalidi p6tlCkra vonatkoz6 rendelkezkseket visszamen6legesen kell alkalmami. 
A gyermekktkeztetks dijhak csokkentCsQe vonatkoz6 uj szabilyozis 2001. oktober 1-jCn 1ep 
hatilyba. Ennek indoka az, hogy 2001. szeptember 30. napjiig krvknyesek a mh- koribban 
megillapitott ellitisok. 

Budapest, 2001. mijus 14. 
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