
23/2005. (VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 

a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. (X.21.) Kt.
rendelet módosításáról 

1.§  A  Rendelet  (továbbiakban:  R.)  3.§-a  (1)  bekezdésének  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

3.§ (1) A rendelet hatálya – a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed a Budapest-
Csepel Önkormányzata illetékességi területén élő, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező

a) magyar állampolgárságú,
b) a bevándorlási engedéllyel rendelkező,
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert,
d) letelepedési engedéllyel rendelkező gyermekre, fiatal felnőttre és törvényes képviselőikre,

valamint
e) a  munkavállalók  Közösségen  belüli  szabad  mozgásáról  szóló  1612/68/EGK  tanácsi

rendeletben  meghatározott  jogosulti  körbe  tartozó  személyre,  amennyiben  a  támogatások,
kedvezmények igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2.§ A R. 8.§-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) e  rendelet  13.§  ca)  pontjában  meghatározott  kedvezmény,  valamint  a  25.§  (2)-(4)

bekezdésekben  szabályozott  méltányossági  közgyógyellátás  vonatkozásában  a  kérelem
előterjesztését  követő  hónap  első  napja,  feltéve,  hogy  korábbi  jogosultság  ezt  nem
befolyásolja.

3.§ A R. 12.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
(3)  Az  e  rendeletben  meghatározott  hatásköröket  gyakorló  szervek  és  személyek

tevékenységük  során  a  Gyvt.  134-136.§-ban  foglalt  adatkezelési  szabályokat  kötelesek
megtartani.

4.§ A R. 13.§-a akövetkező c) ponttal, valamint ca) alponttal egészül ki:
c) kedvezményként,

ca) gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye,
5.§ (1) A R. a 27.§-t követően a következő címmel egészül ki:

    IV. CÍM

Kedvezmények

(2) A R. e rendelet 5.§-ának (1) bekezdésével beiktatott IV. CÍM-et követően az alábbi
alcímmel és 27/A-27/D. §-okkal egészül ki: 

Gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye

27/A.  § (1)  Gyermekétkeztetés  térítési  díjának  kedvezményében  (továbbiakban:
kedvezmény)  részesíthető  az  a  gyermek,  illetve  fiatal  felnőtt,  aki  Budapest-Csepel
Önkormányzata – mint fenntartó – által működtetett  (a Gyvt. 146. § (4) bekezdése körébe
tartozó) nevelési-oktatási intézmény nappali jellegű szolgáltatásait veszi igénybe.
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(2) Az étkeztetést, mint ellátást igénybe vevő gyermek után az intézmény részére fizetendő
térítési  díj,  kedvezményekkel  csökkentett  összegének  megtérítésére  a  szülői  felügyeletet
gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő köteles.

(3) Az egyes intézményekben fizetendő térítési  díj  – külön rendeletben meghatározott  –
mértékének megtérítéséhez kedvezményt kaphat – gyermeke jogán – a szülő, mely lehet:

a) a Gyvt. 148. § (5) bekezdésében meghatározott mértékű normatív kedvezmény,
b) a  Gyvt.  147.  §  (6)  bekezdésében  meghatározott  –  ingyenességet  biztosító  –  teljes

kedvezmény,
c) e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott esetek alapján nyújtható méltányossági

kedvezmény.
d) rendkívüli méltányossági kedvezmény.
27/B. § (1) A méltányossági kedvezmény csak egy jogcímen nyújtható.
(2)  Amennyiben  egy  gyermek  a  méltányossági  jogcímek  közül  több  alapján  is

kedvezményben részesülhetne,  az  intézményvezető  a  térítési  díj  összegének megállapítása
során  a  gyermek  számára  legkedvezőbb  lehetőség  alapján  határozza  meg  a  fizetendő  díj
mértékét.

(3) Amennyiben egy gyermek a 27/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott normatív
kedvezményre,  valamint  a  27/A.  §  (3)  bekezdés  c) pontja  szerinti  méltányossági
kedvezményre  egyaránt  jogosult,  a  teljes  kedvezmény  meghatározása  során  az  egyes
kedvezmények összeadódnak.

27/C. § (1) A 27/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti rendkívüli méltányossági kedvezményt
nyújthat  az  intézmény  vezetője  –  panasz  esetén  a  Szociális-  és  Egészségügyi  Bizottság,
jogorvoslati  kérelem  esetén  a  Képviselő-testület-,  amennyiben  az  e  rendelet  27/A.  §  (3)
bekezdés  a)-c) pontjai alapján meghatározott kedvezményekkel csökkentett étkezési térítési
díj mértékének megfizetése a család számára továbbra is jelentős megterhelést jelentene.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott  10-50 %-os mértékű kedvezmény meghatározására a
család körülményeinek ismeretében – egyedi elbírálás alapján – kerülhet sor.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott mértékű kedvezmény, az egyébként nyújtott vagy járó
– a 27/A. § (3) bekezdése a)-c) pontjaiban meghatározott – kedvezményekkel összeadódik.

27/D.  §  (1)  A  térítési  díj  kedvezmény  iránti  kérelmek  beadása  folyamatos,  a
kedvezményekre  való  jogosultság  a  kérelmek  előterjesztését  követő  hónap  első  napjával
keletkezik.

(2) Amennyiben a kedvezmény iránti kérelmet a nevelési-oktatási év vége és a következő
nevelési-oktatási  év  kezdete  között  terjesztik  elő,  a  jogosultság  az  új  tanév  első  napjával
kezdődik.

(3) Az adott hónap végével meg kell szüntetni a kedvezmény nyújtását, ha 
a) a gyermek állandó bejelentett lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe a kerületben

megszűnik,
b) a gyermek kerületi nevelési-oktatási intézménnyel fennálló jogviszonya megszűnik,
c) a gyermek nagykorúvá válik, kivéve, ha a méltányossági kedvezményre való jogosultsági

feltételeknek egyébként megfelel,
d) a  támogatásban  részesített  nem nappali  keretek  között  veszi  igénybe  a  27/A.  §  (1)

bekezdésében meghatározott szolgáltatásokat.
6.§ (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő hónap 1.

napjával lép hatályba.
(2) E rendelet 2.§-a, 4-5.§-a 2005. szeptember 1-jén lép hatályba.
7.§ E rendelet 6.§ (1) bekezdésében meghatározott hatálybalépéssel egyidejűleg a R.
a) 4.§-a  (1)  bekezdésének  a)  pontjának  második  mondatában szereplő  „e  rendelet  által

nyújtott” kifejezés helyébe „ külön rendeletben foglaltak szerint nyújtott” kifejezés,
b) 6.§-a (4) bekezdésének d) pontjában szereplő „munkanélküli nyilvántartásba vételéről”

kifejezés helyébe a „teljesített együttműködés tényéről” kifejezés,
c) 12.§-át megelőző „Adatkezelés” alcím helyébe a követvetkező „Nyilvántartás vezetés,

adatkezelés” alcím
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lép.
8.§  E  rendelet  6.§  (2)  bekezdésében  meghatározott  hatálybalépésével  egyidejűleg

hatályát veszti a R.
a) 13.§-ának bb) pontja,
b) 18.§-ának b) pontja,
c) 21.§-át megelőző alcím,
d) 21-24.§-a.
9.§ E rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépéssel egyidejűleg a R.
a) 1.§-ában  szereplő  „ifjúsági  támogatások”  kifejezés  helyébe  „ifjúsági  támogatások  és

kedvezmények” kifejezés,
b) 3.§-a (4) bekezdésében szereplő „25.§ (3) bekezdés ab) pontjában” kifejezés helyébe

„27/A § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban” kifejezés,
c) 5.§-át  megelőző  III.  CÍMben  szereplő  „támogatások  általános  szabályai”  kifejezés

helyébe „támogatások, kedvezmények általános szabályai” kifejezés,
d) 5.§-ában  szereplő  „támogatásokra  vonatkozó”  kifejezés  helyébe  „támogatásokra,

kedvezményekre vonatkozó” kifejezés,
e) 6.§-a (1) bekezdésében szereplő „pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi és

ifjúsági  támogatások  iránti  igényt”  szövegrész  helyébe  „gyermekvédelmi  és  ifjúsági
támogatások, kedvezmények iránti igényt” szövegrész,

f) 6.§-a (2) bekezdésében szereplő „támogatással érintett” kifejezés helyébe „támogatással,
kedvezménnyel érintett” kifejezés,

g) 6.§-a (3) bekezdésében szereplő „támogatásokra való” kifejezés helyébe „támogatásokra,
kedvezményekre való” kifejezés,

h) 8.§-a (1) bekezdésében szereplő „támogatások iránt” kifejezés helyébe „támogatások,
kedvezmények iránt” kifejezés, 

i) 8.§-a (4) bekezdésében szereplő „szerinti támogatások esetén” kifejezés helyébe „szerinti
kedvezmény, illetve támogatás esetén” kifejezés lép.

j) 9.§-ában szereplő „támogatások iránti” kifejezés helyébe „támogatások, kedvezmények
iránti” kifejezés,

k) 10.§-a  (1)  bekezdésének  felvezető  mondatában  szereplő  „kedvezménye,  mint
természetbeni támogatási forma elbírálása során” kifejezés helyébe „kedvezménye elbírálása
során” kifejezés,

l) 11. §-át megelőző alcímben szereplő „ellátás” kifejezés helyébe „támogatás” kifejezés,
m) 11.§-a (1) bekezdésében szereplő „igénybevett ellátás” kifejezés helyébe „igénybevett

támogatás” kifejezés,
n) II. FEJEZETÉNEK címében szereplő  „támogatások” kifejezés  helyébe „támogatások,

kedvezmények” kifejezés,
o) II.  FEJEZETÉNEK,  I.  CÍMÉBEN  szereplő  „támogatásokról”  kifejezés  helyébe

„támogatásokról, kedvezményekről” kifejezés,
p) 16.§-a (2) bekezdésében szereplő „Családsegítő Szolgálat” kifejezés helyébe „Csepeli

Családsegítő  Szolgálat”  kifejezés,  a  „Gyermekjóléti  Szolgálat”  kifejezés  helyébe  „Csepeli
Gyermekjóléti Központ (továbbiakban:CSGYK)” kifejezés,

q) 20.§-a (2) bekezdésében szereplő „Gyermekjóléti Szolgálat” kifejezés helyébe „CSGYK”
kifejezés

lép.

Tóth Mihály sk. Dr. Szeles Gábor sk.
Polgármester Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2005. június  21.   napján

Ábrahámné Turner Rita sk.
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Szervezési Iroda vezetője
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