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19/2003. (VI.24.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 

a szociális ösztöndíjról 

(a 28/2004. (VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 29/2005.(X.18.) 
Budapest-Csepel Önkotmányzata Kt. rendelettel, a 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. Kerület 

Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelettel, valamint a 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Kt. rendelettel módosított) egységes szerkezetbe foglalt szövege1 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
18.§ (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:2 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. CÍM 

A rendelet célja 

1.§ (1) E rendelet célja, hogy támogatást nyújtson a tanulmányokat folytató gyermekek, 
illetve fiatal felnıttek részére, biztosítva ezzel kiemelkedınek számító tanulmányi 
eredményük folyamatos megtartását, egyben részlegesen tehermentesítse az érintett családok 
anyagi megterheléseit az iskoláztatás költségei tekintetében. 

(2)3 A szociális ösztöndíj Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által, szociális 
rászorultság esetén nyújtott pénzbeli támogatási forma. 

(3) E rendelet meghatározza a szociális ösztöndíj (továbbiakban: támogatás) igénylésének, 
megállapításának, folyósításának feltételeit, eljárási rendjét, valamint a támogatással 
kapcsolatos eljárásban közremőködı személyek és szervezetek feladatait, hatásköreit, eljárási 
rendjüket. 

                                                 
1 Hatályos: 2009. március -jétıl 
2 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (3) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1-jétıl. 
3 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (3) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1-jétıl. 
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II. CÍM 

A rendelet hatálya 

2.§1 (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
illetékességi területén élı, a kerületben – a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataiba 
bejelentett – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı, és e címen életvitelszerően lakó 

a) magyar állampolgárságú, 
b) bevándorlási engedéllyel rendelkezı, 
c) letelepedési engedéllyel rendelkezı, 
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert, 
gyermekre, fiatal felnıttekre és törvényes képviselıikre. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a munkavállalók Közösségen belüli szabad 

mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó 
személyek családtagjainak minısülı gyermekekre, fiatal felnıttekre, feltéve, hogy 

a) az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, 
valamint 

b)
2 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata illetékességi területén élnek és a 

kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek. 
3. § (1) E rendelet alkalmazásában: 
a)

3 jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy 

külföldrıl származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes vagy 
adóköteles, 

ab) az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az egyszerősített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély, az egyszerősített vállalkozói adó vagy 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával. Befizetési kötelezettségnek 
minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a magánszemélyt 
terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és 
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Nem minısül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 

adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a 

Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelıszülık számára fizetett nevelési 
díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj, 

                                                 
1 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 2. §. Hatályos: 2007. 
VI. 1-jétıl. 
2 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (3) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1-jétıl. 
3 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 1. §. Hatályos: 2007. 
VI. 1-jétıl. 
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5. a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. 
b) vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármő, gépi meghajtású termelı- és munkaeszköz, 

vagyoni értékő jog, amelynek egy fıre jutó értéke a gyermeket gondozó családban 
ba) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

huszonötszörösét, vagy  
bb) együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

hetvenötszörösét meghaladja, és 
amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkezı megélhetésének 

feltételeit. 
Nem tekinthetı vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülı vagy a tartásra kötelezett más 

törvényes képviselı életvitelszerően lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel 
fenntartott gépjármő. 

c) család vagy háztartás: az egy lakásban együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége. 

d) közeli hozzátartozó:  
da) a szülı,  
db) a szülı házastársa vagy élettársa,  
dc) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı gyermek, 
dd) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali tagozaton egyetemi, 

fıiskolai tanulmányokat folytató gyermek, 
de) korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd 

vagy más fogyatékos gyermek, 
df) a da) - de) pontokba nem tartozó a szülı vagy házastársa által eltartott rokon. 

e) rokonság: a rokonság lehet egyenesági, illetve oldalági, 
ea) egyeneságon rokonok azok, akik közül az egyik a másiktól származik, míg 
eb) oldalágon rokonok azok, akiknek legalább egy közös felmenı rokonuk van, ık maguk 

azonban egyeneságon nem rokonok. 
f) a szülı vagy házastársa által eltartott rokon: a házasságról, a családról és a gyámságról 

szóló 1952. évi IV. törvény (továbbiakban Csjt.) 60.§-62.§-aiban meghatározott személy. 
g) gyermek: az a kiskorú, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha 

házasságot kötött. A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a 
bíróság a cselekvıképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély 
hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek. 

h) nagykorú: a 18. életévét betöltött, illetıleg házasságkötéssel nagykorúvá vált személy. 
i)

1 fiatal felnıtt: az a nagykorú személy, aki a 24. életévét nem töltötte be. 
j) a gyermek hozzátartozói: a vér szerinti és az örökbefogadó szülık (továbbiakban: 

szülık), a szülı házastársa, a szülı testvére, a nagyszülı, a nagyszülı házastársa, a nagyszülı 
testvére, a dédszülı, a testvér, a testvér házastársa, a saját gyermek. 

k) a gyermek tartására köteles személy: a szülı – függetlenül az együtt vagy különélés 
tényétıl -, a szülı házastársa, valamint – a Csjt. 61.§ (4) bekezdésében foglalt kivétellel - a 
nagykorú testvér. 

                                                 
1 Módosította: 28/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 
2004. július 1-jétıl. 
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l)
1 rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási 

díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi 
járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegő öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi 
járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa 
jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi 
nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti 
nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres 
szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a 
hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, az idıskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló 
támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezéső 
pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 
1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított azonos típusú ellátás. 

m)
2
 keresı tevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért 

ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke 
a kötelezı legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezıgazdasági 
ıstermelıi igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi 
jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe 
venni; nem minısül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás. 

n) aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetıleg a 62. 
életévét be nem töltött személy. 

o) családi pótlék: a gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez havi rendszerességgel  – a 
családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján – nyújtott állami 
támogatás. 

p) gyermekét egyedül nevelı szülı: az a szülı, aki élettársi kapcsolatban nem áll és 
háztartásában rajta és gyermekén/gyermekein kívül más nem tartózkodik. 

q) tartósan beteg kérelmezı: az a gyermek/fiatal felnıtt, aki, illetve akire tekintettel 
törvényes képviselıje emelt összegő családi pótlékban részesül. 

r) törvényes képviselı: a szülıi felügyeletet gyakorló szülı, valamint a szülıi felügyelet 
alatt nem álló gyermek esetében a gyám. 

s)
3
 hozzátartozó: élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli 

rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, továbbá a jegyes. 
t)

4
 hajléktalan: a bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezı személy, 

kivéve azt, akinek bejelentett tartózkodási helye a hajléktalan szállás. 
(2) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén 

kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel 
azt folyósítják. 

                                                 
1 Módosította: 28/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 
2004. július 1-jétıl. 
2 Módosította: 29/2005.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 4.§ (2). Hatályos: 2005. november 
1-jétıl. 
3 Beiktatta: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2007. 
VI. 1-jétıl. 
4 Beiktatta: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2007. 
VI. 1-jétıl. 
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III. CÍM 

Eljárási rendelkezések 

4.§ (1)1 A támogatás iránti igényt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális 
és Egészségügyi Ágazat Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton lehet elıterjeszteni a 
rendszeresített igénylılapot kitöltve az azon felsorolt – illetve e rendeletben meghatározott – 
mellékletek/igazolások csatolásával. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igény elıterjesztésére a támogatással érintett 
gyermek törvényes képviselıje jogosult. Kérelem elıterjesztését a fiatal felnıtt igényjogosult 
is megteheti, feltéve, hogy a megállapításhoz szükséges feltételeknek egyébként megfelel és a 
szükséges iratokat mellékeli. 

(3) A támogatás iránti kérelmek minden naptári év augusztus 1. és szeptember 15. napja 
között terjeszthetık elı. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidı elmulasztása jogvesztı. 
(5) A támogatási jogosultság idıtartama a kérelem elıterjesztésének évében kezdıdı tanév 

végéig tart, idıtartama maximálisan 10 hónap. 
(6) A támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezınek igazolnia kell saját, 

valamint családja jövedelmi viszonyait. 
(7) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak a támogatás iránti kérelem elıterjesztését 

megelızı három hónap jövedelmének átlaga. 
(8) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen: 
a)

2 rendszeres pénzellátással rendelkezı személyek esetében a pénzellátás folyósításának 
igazolószelvénye, illetıleg megállapító határozata, feltéve, hogy azt nem Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata állapította meg és folyósítja, 

b) jövedelemmel rendelkezık esetében: 
ba) foglalkoztatottaknál: a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti kimutatás, 
bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében: a tárgyévet megelızı év 

személyi jövedelemadójának mértékérıl szóló adóhatósági igazolás, valamint a tárgyévre 
vonatkozó – (7) bekezdésben meghatározott – idıszak nettó bevételi átlaga összegérıl szóló 
nyilatkozat, 
c) alkalmi munkát végzık esetében: az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek 

hiányában a tevékenységet végzı által adott – a (7) bekezdésben meghatározott idıszakra 
vonatkozó - nyilatkozat. 

d)
3 

(9) Saját, valamint családja vagyoni viszonyainak igazolására – e rendeletben kötelezıen 
elıírt nyilatkozati formákon felül – kötelezhetı a kérelmezı, amennyiben az önkormányzat 
hivatalos tudomása, illetve a családnál végzett környezettanulmány adatai alapján a 
jövedelemigazolás/jövedelemnyilatkozat tartalma alapján valószínősíthetı és a ténylegesen 
tapasztalt életkörülmények között eltérés áll fenn. E kötelezés nem teljesítése esetén a 
támogatásokra való rászorultság ténye vitatható, így részére támogatási jogosultság nem 
állapítható meg. 

(10) Gyermekét egyedül nevelı szülı esetében igazolni/csatolni kell továbbá: 

                                                 
1 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (3) bekezdés a) 
és b) pontja. Hatályos: 2007. VI. 1-jétıl 
2 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (3) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1-jétıl. 
3 Hatályon kívül helyezte: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (2) 
bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 2007. VI. 1-jétıl. 
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a) a válás tényét: a házassági anyakönyvi kivonatra történt bejegyzéssel, vagy a válóperi 
végzéssel, vagy 

b) a házasság felbontása iránti kérelem beadását: az ügy peres számával, ennek hiányában 
c) a külön (más címen) lakás tényét: büntetıjogi nyilatkozattal, 
d) amennyiben a gyermek után a másik szülı tartásdíjat fizet: 

da) az azt megállapító bírósági ítélet másolatát, vagy az egyezség bíróság általi 
jóváhagyását, ennek hiányában 

db) havonta rendszeresen folyósított, átutalt, kézbe adott összeg esetében az átutalás 
postai szelvényét, a banki átutalási értesítıt vagy az átadott összegrıl mindkét fél által aláírt 
büntetıjogi nyilatkozatot, 
e) amennyiben a gyermek után a másik szülı tartásdíjat nem fizet, e tényrıl a gyermeket 

nevelı szülı büntetıjogi nyilatkozatát, valamint az általa igényelt vagy részére folyósított 
magasabb összegő családi pótlékról szóló igazolást vagy szelvényt. 

(11) A kérelmezı írásbeli felhatalmazását a Polgármesternek - amennyiben az eljárás 
lefolytatásához ez szükséges - be kell szereznie ahhoz, hogy az adóhatóság és az eljárás 
szempontjából szükségessé váló egyéb szervek adatokat közöljenek, különösen a család 
jövedelmi viszonyairól, körülményeirıl. 

(12)1 Amennyiben a támogatási jogosultság elbírálásához az Európai Gazdasági Térségrıl 
szóló megállapodásban részes más tagállam, illetve nemzetközi szerzıdés alapján azonos 
jogállást élvezı más állam illetékes hatóságának igazolása szükséges, a Jegyzı - az eljárás 
egyidejő felfüggesztése mellett - ez ügyben megkeresi - a Magyar Államkincstár Pest Megyei 
Területi Igazgatóságát. 

(13)2 Amennyiben a jövedelemszámításnál nem forintban megszerezett jövedelmet is 
figyelembe kell venni, az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar 
Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. 

5.§ A 4.§-ban meghatározottakon kívül  a támogatás iránti kérelmekhez csatolni kell: 
a) a tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról az oktatási intézmény által kiállított 

igazolást, 
b)

3 alap/középfokú oktatási intézmény esetében a lezárt utolsó év végi bizonyítvány 
másolatát, mely tartalmazza a mulasztott órák számát és minısítését is, 

c) felsıoktatási intézmény esetén az intézmény által kiadott év végi tanulmányi átlagról 
szóló igazolást vagy a befejezett – lezárt – félévrıl a leckekönyv adott részének másolatát, 

d) tartósan beteg kérelmezı esetében a magasabb összegő családi pótlék igényléséhez 
szükséges (az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklet ) szakorvos által kiállított 
igazolás másolatát, 

e)
4 a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek esetében továbbá 
ea) a tartózkodási engedély másolatát, 
eb) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, különösen 

eba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve 
önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról, 

ebb) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát. 
6.§ A Polgármester a jogosultsági feltételek megléte, ellenırzése, illetve a szociális 

körülmények vizsgálata céljából szükség szerint környezettanulmányt készíthet. 

                                                 
1 Beiktatta: 28/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3.§. Hatályos: 2004. július 1-jétıl. 
2 Beiktatta: 28/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3.§. Hatályos: 2004. július 1-jétıl. 
3 Módosította: 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 24. §. Hatályos: 2009. 
III. 1-jétıl 
4 Beiktatta: 28/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 4.§. Hatályos: 2004. július 1-jétıl. 
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7.§1 (1) A szociális ösztöndíjra való jogosultság, a jogosultat érintı jog és kötelezettség 
megállapítására, továbbá a hatósági ellenırzésre a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A támogatásokkal kapcsolatos kérelmek esetében a Polgármester határozattal, illetıleg 
végzéssel dönt. A kérelem benyújtását követıen az érdemi döntéshozatalt a Gyámügyi Iroda 
készíti elı és gondoskodik a határozat végrehajtásáról is. 

(3)2 A Polgármester által hozott I. fokú határozat, illetıleg végzés ellen a Képviselı-
testülethez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet annak közlésétıl számított 
15 napon belül a Szociális és Egészségügyi Ágazat Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, 
illetıleg a Gyámügyi Irodára postai úton eljuttatni. 

(4) A Képviselı-testület által hozott II. fokú döntésének bírósági felülvizsgálatát - feltéve, 
hogy azt törvény lehetıvé teszi - a döntés közlésétıl számított 30 napon belül 
kezdeményezheti az érintett a Fıvárosi Bírósághoz benyújtott kereseti kérelemmel. 

8.§ (1) A megállapított támogatás postai úton kerül átutalásra a jogosult lakcímére, melyrıl 
a Polgármester– a Városgazdálkodási Iroda közremőködésével – gondoskodik. 

(2) A támogatás (1) bekezdés szerinti átutalására három egyenlı részletben kerül sor, 
minden év október, január, valamint április hónapjának utolsó napjáig. 

9.§ A támogatás iránti kérelem alapján induló eljárás költség- és illetékmentes. 

Jogosulatlanul igénybe vett támogatásmegtérítése 

10.§ (1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésével kapcsolatban a 
Polgármester – figyelemmel az Szt. 17.§ (2)-(3) bekezdésében, valamint a Gyvt. 133.§ (4) 
bekezdésében foglaltakra - határozattal dönt. 

(2) A Polgármester (1) bekezdésben meghatározott döntése elleni jogorvoslatokra a 7.§ 
rendelkezései irányadóak. 

(3)3 A Képviselı-testület – jogorvoslati eljárás keretében – a Polgármester által az (1) 
bekezdés alapján hozott határozatban elrendelt megtérítés vonatkozásában a visszakövetelt 
támogatás mértékét – az érintett, illetve családjának életkörülményeire, szociális helyzetére, a 
gyermekek számára, jövedelmi viszonyaira  tekintettel – méltányosságból csökkentheti, 
elengedheti. 

 

Adatkezelés 

11.§ (1)4 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Jegyzıje a támogatás biztosítása, 
fenntartása és megszüntetése céljából a Gyvt. 138.§ (1) bekezdésében meghatározott adatokat, 
valamint a támogatásra jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám) tartalmazó 
nyilvántartást vezet. 

                                                 
1 Módosította: 29/2005.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 6.§. Hatályos: 2005. november 1-
jétıl. 
2 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (3) bekezdés b) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1-jétıl 
3 Módosította: 29/2005.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 7.§. Hatályos: 2005. november 1-
jétıl. 
4 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (3) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1-jétıl. 
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(2) Az, akire a nyilvántartás adatot tartalmaz, a személyére vonatkozó adatok esetében a 
betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai 
gyakorlásához szükséges adatainak közlését a nyilvántartást kezelı Gyámügyi Irodától. 

II. FEJEZET 

A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI 

I. CÍM 

A támogatási jogosultság megállapításának általános feltételei 

12.§ (1) Kiemelkedı tanulmányi eredményének megırzése érdekében szociális 
ösztöndíjban  részesíthetı az a gyermek illetve fiatal felnıtt, aki magyarországi  

a)
1 alapfokú oktatási intézmény (általános iskola) 6-8. évfolyamának, 

b) középfokú oktatási intézmény, így 
ba) szakiskola 9-12. évfolyamának, 
bb) gimnázium  

bba) 9-12. évfolyamának, 
bbb) hatosztályos gimnázium 7-12. évfolyamának, 
bbc) nyolcosztályos gimnázium 5-12. évfolyamának, 

bc) szakközépiskola 9-12. évfolyamának, 
bd) két tannyelvő szakközépiskola, illetve gimnázium 13. évfolyamának, 

c) 2 
(2) A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a tanuló/hallgató 
a) kérelme elıterjesztését megelızı év végi tanulmányi eredménye  

aa) az (1) bekezdés a) –b) pontjai szerinti oktatási intézmény esetén elérje vagy 
meghaladja a 4,5-et, 

ab)
3 

b) tanulói jogviszonya az adott intézményben folyamatos legyen, 
c)

4 23. életévét nem töltötte be, 
d)

5 
e) csatolja a 4.§, valamint 5.§-ban meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat 
f) családjában ez egy fıre jutó havi jövedelem mértéke 

fa) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  
200 %-át,  

fb) tartósan beteg kérelmezı esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át, 

                                                 
1 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 4. §-a. Hatályos: 
2007. VI. 1-jétıl. 
2 Hatályon kívül helyezte: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (2) 
bekezdés b) pontja. Hatálytalan: 2007. VI. 1-jétıl. 
3 Hatályon kívül helyezte: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (2) 
bekezdés c) pontja. Hatálytalan: 2007. VI. 1-jétıl. 
4 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 5. §-a. Hatályos: 
2007. VI. 1-jétıl. 
5 Hatályon kívül helyezte: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (2) 
bekezdés d) pontja. Hatálytalan: 2007. VI. 1-jétıl. 
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fc) gyermekét egyedül nevelı szülı (3.§ (1) bekezdés p) pont) esetén nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, 
g) családjának vagyoni viszonyai nem haladják meg e rendelet 3.§ (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott mértéket. 
(3) Nem állapítható meg támogatás, illetve a már megállapított támogatás további 

folyósítását meg kell szüntetni, amennyiben a kérelmezı/támogatásban részesített 
a) tanulmányi jogviszonya megszakad, 
b) az adott oktatási intézményben tanulmányait a tanév/félév kezdetével nem kezdi meg, 
c) hallgatói jogviszonya szünetel, 
d)

1 23. életévét betöltötte, kivéve, ha az említett életkor elérése a támogatással érintett tanév 
idıszakában következik be. 

e) kérelme sikeres elbírálása érdekében valótlan adatokat közöl. 

II. CÍM 

A támogatás méltányossági alapon történı megállapítása 

13.§ (1)2 A Polgármester méltányosságból a 14.§-ban foglalt mértékő támogatást állapít 
meg annak a 12.§ (1) bekezdése a)-b) pontjaiban meghatározott oktatási intézmény nappali 
tagozatán tanuló gyermeknek/fiatal felnıttnek 

a)
3 akinek tanulmányi eredménye a 12.§ (2) bekezdése a) pontja, aa) alpontjában 

foglaltaktól maximum 1,0 érdemjeggyel elmarad, illetıleg 
b) aki a 12.§ (1) bekezdése b) pontjában meghatározott intézmények 13-15. évfolyamának 

tanulója, 
feltéve, hogy a támogatás megállapításához szükséges általános feltételekkel egyébként 

rendelkezik, illetve a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek valamelyikének vagy 
mindegyikének vezetıje/elnöke a támogatás méltányossági alapon történı megállapítását 
támogatja. 

(2)4 Az (1) bekezdésben meghatározott javaslatadásra jogosultak: 
a)

5 a Csepeli Szociális Szolgálat, 
b) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Nevelési Tanácsadó, 
c) Csepeli Cigány Önkormányzat, 
d)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Irodája. 
(3)6 A (2) bekezdésben véleményezésre jogosultak, méltányosság gyakorlására irányuló 

támogató javaslataikat a Polgármester felkérésére vagy attól függetlenül, önállóan is 
elıterjeszthetik a 4.§ (3) bekezdésben foglalt határidın vagy annak lejártát követı 15 napon 
belül a Polgármesternek. 

                                                 
1 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 6. §-a. Hatályos: 
2007. VI. 1-jétıl. 
2 Módosította: 28/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályos: 
2004. július 1-jétıl. 
3 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 7. §-a. Hatályos: 
2007. VI. 1-jétıl. 
4 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 8. §-a. Hatályos: 
2007. VI. 1-jétıl. 
5 Módosította: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (4) bekezdése. 
Hatályos: 2007. VII. 1-jétıl. 
6 Módosította: 28/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos: 
2004. július 1-jétıl. 
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13/A. §1 A 13. § (1) bekezdésben meghatározott méltányossági eseteken kívül a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Irodája az e rendelet 
12. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott összeghatárt 15%-kal meghaladó jövedelemmel 
rendelkezı családok esetében további méltányosság gyakorlására jogosult. 

13/B. §2 Nem gyakorolható méltányosság azoknak a tanköteles tanulóknak az esetében, 
akiknek igazolatlan mulasztásainak száma egy tanéven belül az 5 tanítási órát meghaladja. 

III. CÍM 

A támogatás mértéke 

14.§ A támogatás mértéke: 
a) a 12.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói jogviszony esetében az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-a, 
b) a 12.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulói jogviszony fennállása esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-a, 
c)

3 

III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követı hónap elsı napján lép hatályba. 
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselı-

testületének a szociális ösztöndíj megállapításáról, folyósításáról szóló módosított 
14/2001.(V.15.) Kt. számú rendelete hatályát veszti. 

(4)4 
Tóth Mihály sk. Dr. Szeles Gábor sk. 

Polgármester Jegyzı 

Záradék: 
Kihirdetve 2003. június 24. napján 

Ábrahámné Turner Rita sk. 
Szervezési Iroda vezetıje 

                                                 
1 Beiktatta: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 9. §-a. Hatályos: 2007. 
VI. 1-jétıl. 
2 Beiktatta: 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 25. §. Hatályos: 2009. 
III. 1-jétıl 
3 Hatályon kívül helyezte: 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 10. § (2) 
bekezdés e) pontja. Hatálytalan: 2007. VI. 1-jétıl 
4 Hatályon kívül helyezte: 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 66. § (2) 
(2) bekezdés c) pont. Hatálytalan: 2007. III. 26-ától. 


