10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet
módosításáról
1.§ A rendelet (továbbiakban R) 3.§-a a következő új (3)-(4) bekezdéssel egészül ki, és
egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul:
(3) A rendelet hatálya a 24.-26.§-ban meghatározott időskorúak járadéka, valamint a 27.33.§-ban meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági Térség
állampolgáraira és a harmadik államból származó hozzátartozójára.
(4) E rendelet rendelkezéseit a (3) bekezdésben meghatározott ellátások vonatkozásában az
Európai Gazdasági Térség tagállamai tekintetében az Európai Közösségek migráns
munkavállalóinak, önálló vállalkozóinak, valamint ezek családtagjainak szociális biztonsága
tárgykörében elfogadott közösségi rendeletek hatálya alá tartozó személyekre és ellátásokra a
közösségi rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni.
2.§ (1) A R. 4.§ (1) bekezdésének a) pontja második fordulatában szereplő
„adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása” szövegrész helyébe
az „adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása” szövegrész
lép.
(2) A R. 4.§ (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
d) közeli hozzátartozó:
da) a házastárs,
db) az élettárs,
dc) a 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező vérszerinti, örökbefogadott és
nevelt gyermek,
dd) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató vérszerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek,
de) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytató vérszerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek,
df) korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszédvagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek.
dg) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az
örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
(3) A R. 4.§ (1) bekezdése a következő z), zs) pontokkal egészül ki:
z) Európai Gazdasági Térség állampolgára: az Európai Gazdasági Térségről szóló
egyezményhez csatlakozott tagállam azon állampolgára, aki az ellátás igénylésének
időpontjában Budapest-Csepel illetékességi területén életvitelszerűen tartózkodik és a
kerületben bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkezik.
zs) harmadik állam állampolgára: az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményhez
nem csatlakozott állam állampolgára, aki az ellátás igénylésének időpontjában BudapestCsepel illetékességi területén életvitelszerűen tartózkodik és a kerületben bejelentett
lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik.
(4) A R. 4.§ (4) bekezdése szövegében az „ adósságkezelési támogatásban” szövegrész
helyébe az „ adósságcsökkentési támogatásban” szövegrész lép.
3.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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6. § Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátás iránti
igényt – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - a Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton lehet előterjeszteni a
rendszeresített igénylőlapot kitöltve és az azon felsorolt – illetve e rendeletben meghatározott
– mellékletek/igazolások csatolásával.
4.§ (1) A R. 9.§ (3) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) e rendelet 13. § (2) bekezdése ag), valamint bb), bd), illetve bf) pontjaiban, valamint
méltányossági közgyógyellátás esetében a kérelem – 6. § szerinti – előterjesztését követő
hónap első napjával kezdődik, feltéve, hogy korábbi jogosultság ezt nem befolyásolja.
(2) A R 9.§ (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
c) e rendelet 13.§ (2) bekezdése bc) pontjában meghatározott támogatás esetében a Szociális
és Egészségügyi Bizottság adósságcsökkentési támogatást megállapító határozatának keltét
követő hónap első napjával kezdődik, feltéve, hogy korábbi jogosultság ezt nem befolyásolja.
(3) A R. 9.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) Amennyiben az támogatások iránti kérelmek elbírálása, valamint hivatalbóli eljárás
során a jogosultság megállapítását korábbi – még fennálló – jogosultság befolyásolja, a (3)
bekezdés a) pontja szerinti ellátásoknál a jogosultság a korábbi jogosultság megszűnését
követő napon, míg (3) bekezdés b)-c) pontjai szerinti támogatások esetén a jogosultság, a
korábbi jogosultság lejártát követő hónap első napjával kezdődik.
5.§ A R. 13.§ (2) bekezdésének bc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
bc) adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása,
6.§ A R. 46.§ (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
c) adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása,
7.§ A R. 49.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
49.§ (1) A lakásfenntartási támogatás a lakhatással összefüggésben keletkezett kiadások
mérséklését szolgáló támogatási forma, mely
a) normatív alapon, valamint
b) szociális alapon, nyújtható.
(2) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
A társbérlet, az albérlet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészei külön
lakásnak minősülnek.
(3) Nem állapítható meg támogatás annak a személynek
a) aki a támogatással érintett időszakban
aa) fűtési támogatásban, vagy
ab) aki adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatásában
részesül,
b) aki beköltözésétől - jogcímének keletkezésétől - számított legalább 6 hónap időtartamot
nem lakott életvitelszerűen a támogatási kérelemmel érintett lakásban vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiségben, s ezen időszak vonatkozásában névre szóló közüzemi számlát nem tud
csatolni.
(4) Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, illetve a támogatási jogosultságot – a
tudomásra jutás hónapjának utolsó napjával – amennyiben a támogatott:
a) elhunyt,
b) lakástulajdonát elcseréli, vagy a lakásból elköltözik.
c) a lakásban életvitelszerűen nem tartózkodik
(5) A támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles írásban bejelentést tenni a Szociális Irodán,
különösen: a lakásban élők számának változásáról, a háztartás havi összjövedelmének több
mint 20 %-os változásáról, az állandó lakóhely változásáról.
8.§ A R. 50.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
50. § (1) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
a) e rendelet 7. §-ban meghatározott jövedelemigazolásokat,
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b) a 2. számú mellékletben felsorolt okiratokat, igazolásokat, illetve számlákat.
(2) Jelen rendelet alkalmazásában a tényleges és elismert lakásfenntartási kiadások körébe
az alábbiak tartoznak:
a) fizetendő lakbér,
b) a tényleges fogyasztás mértékéig gáz-, villany-, vízdíj, csatornadíj,
c) távhő-szolgáltatási díj,
d) a csatolt számlák arányában a tüzelőanyag (szén, fa, HTO, PB gáz) költségek,
e) szemétszállítás költsége,
f) a lakáscélú kölcsöntartozás törlesztő részlete,
g) a csatolt számlák arányában a szennyvíz elszállíttatás költsége,
h) közös költség.
(3) A lakás havi átlagos fenntartási költsége kiszámításának módját e rendelet 3. számú
melléklete tartalmazza.
9.§ A R. 53.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
53.§ Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a kérelmező, aki
a) e rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott komfortfokozatú lakásban, illetve nem
lakás céljára szolgáló helyiségben lakik életvitelszerűen, feltéve, hogy
aa) a lakásnak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy ezeknek egyeneságbeli rokona
vagy testvére
ab) a lakás nagysága nem haladja meg az 51. §-ban meghatározott mértéket,
b) lakásának havi átlagos fenntartási költsége meghaladja a lakásban élők összjövedelmének
25 %-át, feltéve, hogy
ba) egyedülálló kérelmező esetén havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét,
bb) családos kérelmező esetén a háztartásban élők több mint fele a 4.§ (1) bekezdés dc)df) pontjaiban meghatározott gyermek vagy fogyatékos személy és a családban az egy főre
jutó jövedelem mértéke nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
másfélszeresét.
c) a b) pontba nem tartozó azon egyedülálló, valamint családos kérelmezők esetében ahol a
háztartás egy főre jutó havi jövedelmének mértéke nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének másfélszeresét, azonban lakásfenntartás havi átlagos fenntartási
költsége meghaladja a lakásban élők összjövedelmének 30 %-át.
10.§ A R. az alábbi 53/A.§-sal egészül ki:
53/A.§ (1) Szociális lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, aki
a) e rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott komfortfokozatú lakásban, illetve nem
lakás céljára szolgáló helyiségben lakik életvitelszerűen, feltéve, hogy
aa) a lakásnak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy ezeknek egyeneságbeli rokona
vagy testvére
ab) a lakás nagysága nem haladja meg az 51. §-ban meghatározott mértéket,
b) lakásának havi átlagos fenntartási költsége meghaladja a lakásban élők összjövedelmének
25 %-át és
c) egyedülálló kérelmező esetén havi jövedelme, család esetén pedig az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét.
(2) Méltányosságból a 53/B. §-ban meghatározott mértékű szociális lakásfenntartási
támogatásban részesíthető az az egyedülálló nyugdíjas személy, aki bármely nagyságú saját
tulajdonú vagy Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló lakásban bérlőként
életvitelszerűen egyedül él, vagy az általa lakott lakásnak haszonélvezője, feltéve, hogy
a) havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
két és félszeresét, és
b) megfelel az (1) bekezdés ab), valamint b) pontjaiban foglalt feltételeknek.
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(3) Méltányosságból az általános szabályok figyelembevételével szociális lakásfenntartási
támogatásban részesíthető az a házaspár is, ahol az egyik fél 70 év feletti és az (1) bekezdés
ab) pontjában szabályozottnál egy egységgel nagyobb lakásban élnek, feltéve, hogy az (1)
bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelelnek.
(4) Méltányosságból az 53/B. §-ban foglalt mértékű támogatásban részesíthető a
gyermeket/gyermekeket egyedül nevelő szülő, illetve gyám, feltéve, hogy:
a) a lakásban rajta és a gyermeken/gyermekeken kívül más személy nem lakik, illetve
b) az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek egyébként megfelel.
(5) A (4) bekezdés vonatkozásában gyermekként kell figyelembe venni
a) a 4.§ (1) bekezdése dc)-df) pontjaiban meghatározott közeli hozzátartozót, valamint
b) korhatárra tekintet nélkül a kérelmező háztartásában élő, jövedelemmel nem rendelkező,
illetőleg rendszeres pénzellátásban részesülő tartósan beteg vagy fogyatékos személyt, illetve
azt a jövedelemmel nem rendelkező tartósan beteg vagy fogyatékos személyt is, aki
betegségére/fogyatékosságára tekintettel magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül.
(6) Nem állapítható meg szociális lakásfenntartási támogatás a 49.§ (3) bekezdésében
foglalt eseteken túl annak a kérelmezőnek, aki
a) lakásfenntartási kiadásait tekintve díjhátralékkal rendelkezik, melynek összesített
mértéke meghaladja az 50 ezer forintot,
b) akinek számlákkal igazolt havi átlagos lakásfenntartási kiadásai meghaladják igazolt
összjövedelmének mértékét és díjhátralékkal nem rendelkezik,
c) aki egyedülálló és jövedelemmel-, alkalmi munkából származó jövedelemmel nem
rendelkezik, rendszeres pénzellátásban nem részesül, kivéve, ha rendszeres pénzellátás iránti
kérelmének elbírálása folyamatban van és ezt igazolni tudja.
d) vagy akinek családtagja a kérelemmel érintett lakást egyéb módon hasznosítja, melyből
jövedelme származik,
e) az 53.§-ban foglalt normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult.
(7) Meg kell szüntetni a szociális lakásfenntartási támogatás folyósítását, illetve a
támogatási jogosultságot – a tudomásra jutás hónapjának utolsó napjával - a 49.§ (4)
bekezdésében foglalt eseteken túl annak a személynek is, aki vagy akinek családtagja a lakás
egyéb módon történő hasznosításából jövedelemre tesz szert.
(8) A szociális lakásfenntartási támogatásra való jogosultság elbírálásakor egy háztartásnak
kell tekinteni azon együtt élő személyeket, akik az alapterület és a közüzemi díjfizetés
szempontjából egy lakásként figyelembe vett lakásban laknak.
(9) A szociális lakásfenntartási támogatás iránti kérelmekhez az 50.§ (1) bekezdésében
foglaltakon túl mellékelni kell a kérelmező nyilatkozatát, hogy saját maga, valamint a
lakásban élők nem rendelkeznek a lakás hasznosításából származó jövedelemmel.
(10) A november-december hónapban szociális lakásfenntartási támogatásban részesülő
családok vagy személyek számára a költségvetési év végén – amennyiben ezt az előirányzat
éves felhasználása lehetővé teszi – a Polgármester egyszeri, az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50 %-ig terjedő támogatás-kiegészítést nyújthat. A kiutalás tényéről
nem kell külön határozatban rendelkezni.
11.§ A R. az alábbi 53/B. §-sal egészül ki:
53/B.§ A lakásfenntartási támogatás havi összege:
a) normatív lakásfenntartási támogatás esetén az 53.§ (1) bekezdés b)-c) pontjai szerinti
jogosultsági esetben 8000 forint
b) szociális lakásfenntartási támogatás esetén
ba) az 53/A § (2) valamint (4) bekezdésében foglalt esetekben havi 8000 forint
bb) az 53/A § (1) bekezdésben foglalt általános , valamint az 53/A. § (3) bekezdésében
foglalt méltányossági esetben
bba) 6000 forint, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelmének mértéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem haladja meg,
bbb) 4000 forint, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelmének mértéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg,
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12.§ A R. 53/B. §-át követő alcím, valamint az 54.§ helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása
54.§ (1) Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatására
jogosult az a személy, akinek a Szociális és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: SZEB) –
külön rendeletben meghatározottak szerint – adósságcsökkentési támogatást állapított meg.
(2) A SZEB határozatát a Családsegítő Szolgálat juttatja el a Polgármesterhez, egyben
csatolja a szükséges - e rendelet 4.§-ban meghatározott - jövedelemigazolásokat, a
lakáshasználat jogcímét igazoló dokumentumok másolati példányát, valamint a lakás egy-egy
közüzemi díjszámláját.
(3) A támogatási jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra, melyről a
Polgármester gondoskodik.
(4) A (3) bekezdésben foglalt időtartam lejártát követően a támogatási jogosultság a
Családsegítő Szolgálat javaslata alapján az adósságkezelés még hátralévő időtartamára,
azonban legfeljebb további egy évre ismételten megállapítható.
(5) A Családsegítő Szolgálat (4) bekezdésben foglalt javaslatának mellékleteként a 4.§-ban
foglalt jövedelemigazolásokat is eljuttatja a Polgármesterhez.
(6) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatásában
részesülő külön felhívás nélkül negyedévente köteles a Családsegítő Szolgálatnál legutolsó
havi közüzemi számlái bemutatásával igazolni, hogy lakásfenntartási kiadásit rendszeresen
teljesíti, illetve adósságcsökkentési támogatással mérsékelt tartozásának mértékében
növekedés nem tapasztalható.
(7) Amennyiben a támogatásban részesülő a (6) bekezdésben meghatározott
kötelezettségének a negyedévet követő 30 napon belül nem tesz eleget, a Családsegítő
Szolgálat vezetője e tényről 8 napon belül értesíti a Polgármestert, aki a támogatási
jogosultságot és a támogatás további folyósítását az adott hónap végével megszünteti.
(8) A Polgármester akkor is megszünteti a támogatási jogosultságot és a támogatás további
folyósítását, ha a (6) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése során csatolt igazolások
alapján
megállapítható,
hogy az
adósságcsökkentési
támogatással
mérsékelt
adósságállományhoz képest a számlák alapján fennálló közüzemi tartozások mértéke 20 %-ot
meghaladóan növekedett, és erről a tényről a Családsegítő szolgálat vezetője tájékoztatja.
(9) A támogatás mértéke
a) 8000 Ft, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelmének mértéke az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg,
b) 6000 Ft, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelmének mértéke az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg,
c) 4000 Ft, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelmének mértéke az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg.
(10) A Polgármester a Városgazdálkodási Iroda közreműködésével gondoskodik a
támogatás – megállapító határozatban megjelölt közüzemi számlaszámra történő –
átutalásáról, minden hónap 15. napjáig.
13.§ (1) A R. 2. számú melléklete II/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. A Díjbeszedő Rt. által kiállított
- 1 db téli hónapra szóló (november, december, január, február, március, április) havi
számlaösszesítő, valamint
- 1 db nyári hónapra szóló (június, július, augusztus, szeptember) havi számlaösszesítő,
- utolsó havi számlaösszesítő,
- önkormányzati tulajdonú lakások esetén a CSEVAK Kft. felé fizetendő összegekről szóló
számlarész,
- a szemétszállítás díját igazoló számlarész (amennyiben ezt az összeget a közös költség
nem tartalmazza)
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(2) A R. 2. számú melléklete II/2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
II/2. Az ELMŰ Rt. által kiállított
- utolsó havi áramszámla, valamint egy, a fenti számlával ellenidejű évszak áramszámlája
(3) A R. 3. számú melléklete 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Elektromos áram mértékének kiszámítása:
A számlákon szereplő fizetendő összegek összeadódnak, majd átlagolást (/2) követően
képződik a figyelembe vehető összeg.
14.§ (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - kihirdetése napján lép
hatályba.
(2) E rendelet 1.§-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő
csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján
lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest-Csepel Önkormányzata a
szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelete 53.§-ának (4)
valamint (5) bekezdése hatályát veszti.
(5) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.
(X. 21.) Kt. rendeletének ezen rendelettel nem érintett részei változatlanul hatályban
maradnak.
Tóth Mihály sk.
Polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2004. március 02. napján
Ábrahámné Turner Rita sk.
Szervezési Iroda vezetője
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