
29/2005. (X.18.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 
egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról 

BudapestCsepel  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi CXL.  törvény 160.  §  (1)  bekezdése    alapján  az 
alábbi rendeletet alkotja. 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2004. (VI. 29.) BudapestCsepel 
Önkormányzata Kt. rendeletének módosításával kapcsolatos rendelkezések 

1.  § A  talajterhelési  díjjal  kapcsolatos  eljárási  szabályokról  szóló  31/2004.  (VI.  29.) Budapest 
Csepel  Önkormányzata  Kt.  rendeletének  (a  továbbiakban:  Ttr.)  3.  §  (5)  bekezdésének  b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A talajterhelési díj meghatározása, alapja, mértéke) 
„b.) 2005ben a 20 %át” 
2. §  A Ttr. 6. §a helyére a következő rendelkezés lép: 
(A talajterhelési díj megfizetése és a bevallás szabályai) 
„6. § A  talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a 

megállapításához  és  a  beszedéshez  való  jog  elévülésére,  ellenőrzésére,  valamint  végrehajtására  az 
adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
3. § A Ttr. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Záró rendelkezések) 
„(2)  A  rendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  környezetterhelési  díjról  szóló  módosított 

2003. évi LXXXIX. törvény, az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény, valamint 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
rendelkezései az irányadóak.” 

A szociális ösztöndíjról szóló 19/2003. (VI.24.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 
módosításával kapcsolatos rendelkezések 

4.§  (1)  A  szociális  ösztöndíjról  szóló  19/2003.  (VI.24.)  BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt. 
rendelete (a továbbiakban: Ösztr.) 3.§a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„a)  jövedelem:  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvényben  jövedelemként  meghatározott 

belföldről  vagy  külföldről  származó  vagyoni  érték  /bevétel/  munkavállalói  járulékkal,  személyi 
jövedelemadóval,  egészségbiztosítási  és  nyugdíjjárulékkal,  magánnyugdíjpénztári  tagdíjjal, 
valamint a magánszemélyek  jövedelemadójáról  szóló  törvényben elismert költségekkel csökkentett 
része függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül,  ideértve a bármely ország 
jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat is. 
Nem  minősül  jövedelemnek  a  temetési  segély,  az  alkalmanként  adott  átmeneti  segély,  a 

lakásfenntartási  támogatás,  az  adósságcsökkentési  támogatásban  részesülők  lakásfenntartási 
támogatása,  a  fűtési  támogatás,  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás,  a  nevelőszülők  számára 
fizetett  nevelési  díj  és  külön  ellátmány,  az  anyasági  támogatás,  a  tizenharmadik  havi  nyugdíj, 
valamint    a  személyes gondoskodásért  fizetendő személyi  térítési díj megállapítása kivételével   a 
súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  pénzbeli  közlekedési  kedvezményei,  a  rokkantsági  járadék,  a 
vakok  személyi  járadéka  és  a  fogyatékossági  támogatás,  továbbá  a  fogadó  szervezet  által  az 
önkéntesnek  külön  törvény  alapján  biztosított  juttatás,  valamint  e  rendelet  által  nyújtott  szociális 
ösztöndíj.” 
(2) Az Ösztr. 3.§a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„m) kereső tevékenység: minden olyan munkavégzéssel  járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, 

kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb
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munkabér  30  százalékát  nem  haladja  meg,  valamint  a  mezőgazdasági  őstermelői  igazolvánnyal 
folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok 
szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó 
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.” 
5. § Az Ösztr. 4.§a (8) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a)  rendszeres  pénzellátással  rendelkező  személyek  esetében  a  pénzellátás  folyósításának 

igazolószelvénye,  illetőleg  megállapító  határozata,  feltéve,  hogy  azt  nem  BudapestCsepel 
Önkormányzata állapította meg és folyósítja.”  
6. § Az Ösztr. 7.§a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„7.§  (1)  A  szociális  ösztöndíjra  való  jogosultság,  a  jogosultat  érintő  jog  és  kötelezettség 

megállapítására,  továbbá  a  hatósági  ellenőrzésre  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,  illetőleg 

végzéssel dönt. A kérelem benyújtását követően az érdemi döntéshozatalt a Gyámügyi Iroda készíti 
elő és gondoskodik a határozat végrehajtásáról is. 
(3)  A  Polgármester  által  hozott  I.  fokú  határozat,  illetőleg  végzés  ellen  a  Képviselőtestülethez 

címzett,  illetékmentes fellebbezéssel  lehet élni, melyet annak közlésétől számított 15 napon belül a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán  lehet benyújtani,  illetőleg a Gyámügyi Irodára postai úton 
eljuttatni. 
(4) A Képviselőtestület által hozott II. fokú döntésének bírósági felülvizsgálatát  feltéve, hogy azt 

törvény lehetővé teszi   a döntés közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti az érintett a 
Fővárosi Bírósághoz benyújtott kereseti kérelemmel.” 
7. § Az Ösztr. 10.§a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A Képviselőtestület  –  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.” 

A szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. 
rendelete módosításával kapcsolatos rendelkezések 

8. § (1) A szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) BudapestCsepel Önkormányzata 
Kt.  rendelete  (a  továbbiakban:  Szocr.)  4.§a  (1)  bekezdésének  a)  pontja  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép: 
„a)  jövedelem:  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvényben  jövedelemként  meghatározott 

belföldről  vagy  külföldről  származó  vagyoni  érték  (bevétel)  munkavállalói  járulékkal,  személyi 
jövedelemadóval,  egészségbiztosítási  és  nyugdíjjárulékkal,  magánnyugdíjpénztári  tagdíjjal, 
valamint a magánszemélyek  jövedelemadójáról  szóló  törvényben elismert költségekkel csökkentett 
része függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül,  ideértve a bármely ország 
jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat is. 
Nem  minősül  jövedelemnek  a  temetési  segély,  az  alkalmanként  adott  átmeneti  segély,  a 

lakásfenntartási  támogatás,  az  adósságcsökkentési  támogatásban  részesülők  lakásfenntartási 
támogatása, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 
külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint   a személyes gondoskodásért fizetendő személyi 
térítési  díj  megállapítása  kivételével    a  súlyos  mozgáskorlátozott  személyek pénzbeli  közlekedési 
kedvezményei,  a  rokkantsági  járadék,  a  vakok  személyi  járadéka  és  a  fogyatékossági  támogatás, 
továbbá  a  fogadó  szervezet  által  az  önkéntesnek  külön  törvény  alapján  biztosított  juttatás,  a 
tizenharmadik  havi  nyugdíj  valamint  e  rendelet  által  nyújtott  fűtési  támogatás,  illetve  külön   
önkormányzati – rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíj.” 
(2) A Szocr. 4.§a (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„ l) kereső tevékenység, ha e rendelet másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó 
tevékenység,  amelyért  ellenérték  jár,  kivéve  a  tiszteletdíj  alapján  végzett  tevékenységet,  ha  a  havi 
tiszteletdíj  mértéke  a  kötelező  legkisebb  munkabér  30  százalékát  nem  haladja  meg,  valamint  a 
mezőgazdasági őstermelői  igazolvánnyal  folytatott  tevékenységet, ha az abból  származó bevételt  a 
személyi  jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell  figyelembe 
venni;  nem minősül  ellenértéknek  a  fogadó  szervezet  által  az  önkéntesnek  külön  törvény  alapján 
biztosított juttatás.”  
9. § A Szocr. 5.§a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.  §  A  szociális  ellátásra  való  jogosultság,  valamint  a  jogosultat  érintő  jog  és  kötelezettség 

megállapítására,  továbbá  a  hatósági  ellenőrzésre  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás 
általános  szabályairól  szóló  többször  módosított  2004.  évi  CXL.  törvény  (továbbiakban:  Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”  
10. § A Szocr. 7.§a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a)  rendszeres  pénzellátással  rendelkező  személyek  esetében  a  pénzellátás  folyósításának 

igazolószelvénye,  illetőleg  megállapító  határozata,  feltéve,  hogy  azt  nem  BudapestCsepel 
Önkormányzata állapította meg és folyósítja.”  
11. § (1) A Szocr. 9.§a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„9. § (1) A szociális ellátások iránt benyújtott kérelmek esetében  ha jogszabály kivételt nem tesz  

a  Polgármester  határozattal,  illetőleg  végzéssel  dönt.  Az  érdemi  döntéshozatalt  a  kérelem 
benyújtását követően a Szociális Iroda készíti elő és gondoskodik a határozat végrehajtásáról is.” 
(2) A Szocr. 9.§a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Polgármester által hozott I. fokú határozat, illetőleg végzés ellen a Képviselőtestülethez, a 

Jegyző  által  hozott  I.  fokú  határozat,  illetőleg  végzés  ellen  a  Fővárosi  Közigazgatási  Hivatalhoz 
címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a döntés közlésétől számított 15 napon belül a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán  lehet  benyújtani,  illetőleg  a  Szociális  Irodára  postai  úton 
eljuttatni.“ 
(3) A Szocr. 9.§a (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A Képviselőtestület által hozott II. fokú döntésének bírósági  felülvizsgálatát   feltéve, hogy 

azt törvény lehetővé teszi  a döntés közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti az érintett 
a Fővárosi Bírósághoz benyújtott kereseti kérelemmel.” 
12. § A Szocr. 11.§a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A jogosulatlanul  igénybevett támogatás megtérítését elrendelő  a Polgármester által hozott  

határozatot  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  a  kötelezett  kérelmére    tekintettel 
életkörülményeire,  szociális  helyzetére,  jövedelmi  viszonyaira    egy  ízben  méltányosságból 
módosíthatja oly módon, hogy a visszakövetelt összeget méltányosságból csökkentheti, elengedheti, 
feltéve, hogy a kérelemmel érintett határozat közlésétől egy év még nem telt el.” 
13. § A Szocr. 15.§a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 

belüli jelentkezési kötelezettségre,“ 
14. § (1) A Szocr. 19/C.§ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„d) az FMK Kirendeltség igazolását a munkanélküli  járadék kimerítéséről, valamint arról, hogy a 

nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy“ 
(2) A Szocr. 19/C.§ának g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„g)  ápolási  díjban,  gyermekgondozási  segélyben,  gyermeknevelési  támogatásban,  rendszeres 

szociális  járadékban,  bányász  dolgozók  egészségkárosodási  járadékában,  átmeneti  járadékban, 
rokkantsági  nyugdíjban,  baleseti  rokkantsági  nyugdíjban  részesült  kérelmező  esetén  a  pénzellátás 
megszűnése és a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtása közötti  időszak alatt az FMK 
Kirendeltségével vagy a CSCSSZszel legalább 3 hónap együttműködésről szóló igazolást, valamint 
az  ellátás  megszünéséről  szóló  határozat  másolatát,  feltéve,  hogy  azt  nem  BudapestCsepel 
Önkormányzata hozta.“ 
15. § (1) A Szocr. 19/D.§a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„19/D.§ (1) A támogatás iránti kérelemről a Polgármester határozattal, illetőleg végzéssel dönt.“
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(2) A Szocr. 19/D.§a (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7)  A  támogatás  postai  úton  történő  folyósításáról  a  Jegyző  a  Városgazdálkodási  Iroda 

közreműködésével utólag, minden hónap 5. napjáig gondoskodik.“ 
16. § (1) A Szocr. 23.§a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„23.  §  (1)  A  támogatás  iránti  kérelemről,  valamint  a  folyósítást  érintő  egyéb  kérdésekről  a 

Polgármester határozattal, illetőleg végzéssel dönt.” 
(2) A Szocr. 23.§a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2)  A  támogatás  postai  úton  történő  folyósításáról  a  Jegyző  a  Városgazdálkodási  Iroda 

közreműködésével utólag, minden hónap 5. napjáig gondoskodik.” 
17. § A Szocr. 25.§a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3)  A  támogatás  postai  úton  történő  folyósításáról  a  Jegyző  a  Városgazdálkodási  Iroda 

közreműködésével utólag, minden hónap 5. napjáig gondoskodik.” 
18. § A Szocr. 26.§a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„26.  §  (1)  A  támogatás  iránti  kérelemről  a  Polgármester  határozattal,  illetőleg  végzéssel,  a 

folyósítást érintő egyéb kérdésekről pedig határozattal dönt.”  
19. § A Szocr. 29.§a (1) bekezdésének e) pontja hatályát veszti. 
20. § A Szocr. 29.§át követően a következő 29/A. §sal egészül ki: 
„29/A. § A Polgármester az Szt. 43/A.§  (2)  szerint  fokozott  ápolást  igénylő súlyosan  fogyatékos 

személy  ápolása  esetén  az  ápolt  tartózkodási  helye  szerint  illetékes  fővárosi  szociális módszertani 
intézmény által kiállított szakvéleményt hivatalból beszerzi.“ 
21. § (1) A Szocr. 33.§a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„33.  §  (1)  A  támogatás  iránti  kérelemről,  valamint  a  folyósítást  érintő  egyéb  kérdésekről  a 

Polgármester határozattal, illetőleg végzéssel dönt.” 
(2) A Szocr. 33.§a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Polgármester határozata, illetőleg végzése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a 

Képviselőtestülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán benyújtott illetékmentes 
fellebbezéssel lehet élni.” 
(3) A Szocr. 33.§a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3)  A  támogatás  postai  úton  történő  folyósításáról  a  Jegyző  a  Városgazdálkodási  Iroda 

közreműködésével utólag, minden hónap 5. napjáig gondoskodik.” 
22. § A Szocr. 41.§a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A támogatás iránti kérelmekről a Polgármester határozattal, illetőleg végzéssel dönt.“ 
23. § (1) A Szocr. 50.§a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) lakásának havi elismert fenntartási költsége meghaladja a lakásban élők összjövedelmének 20 

%át, valamint“ 
(2) A Szocr. 50.§a (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5)  Az  Szt.  alapján  normatív  lakásfenntartási  támogatásban  jogosult  személy  részére  a 

Polgármester  –  a  normatív  lakásfenntartási  támogatás  megállapításával  egyidejűleg  – 
méltányosságból  szociális  lakásfenntartási  támogatást állapít meg oly módon, hogy a megállapított 
normatív  lakásfenntartási  támogatás  mértékét  kiegészíti  a  jogosultra  vonatkoztatott  szociális 
lakásfenntartási támogatás mértékére.“ 
24. § A Szocr. 53.§a (3) bekezdésének c) pontja hatályát veszti. 

A gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X.21.) BudapestCsepel 
Önkormányzata Kt. rendelete módosításával kapcsolatos rendelkezések 

25.  §  (1)  A  gyermekvédelmi  és  ifjúsági  támogatások  rendszeréről  szóló  26/2003.(X.21.) 
BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt.  rendelete  (a  továbbiakban:  Gyámr.)  4.§  (1)  bekezdése  a) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„a)  jövedelem:  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvényben  jövedelemként  meghatározott 
belföldről  vagy  külföldről  származó  vagyoni  érték  (bevétel)  munkavállalói  járulékkal,  személyi 
jövedelemadóval,  egészségbiztosítási  és  nyugdíjjárulékkal,  magánnyugdíjpénztári  tagdíjjal, 
valamint a magánszemélyek  jövedelemadójáról szóló  törvényben elismert költségekkel csökkentett 
része függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül,  ideértve a bármely ország 
jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat is. 
Nem  minősül  jövedelemnek  a  temetési  segély,  az  alkalmanként  adott  átmeneti  segély,  a 

lakásfenntartási  támogatás,  az  adósságcsökkentési  támogatásban  részesülők  lakásfenntartási 
támogatása, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 
külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint   a személyes gondoskodásért fizetendő személyi 
térítési  díj  megállapítása  kivételével    a  súlyos mozgáskorlátozott  személyek pénzbeli  közlekedési 
kedvezményei,  a  rokkantsági  járadék,  a  vakok  személyi  járadéka  és  a  fogyatékossági  támogatás, 
továbbá  a  fogadó  szervezet  által  az  önkéntesnek  külön  törvény  alapján  biztosított  juttatás,  a 
tizenharmadik  havi  nyugdíj  valamint  e  rendelet  által  nyújtott  fűtési  támogatás,  illetve  külön   
önkormányzati – rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíj.” 
(2) A Gyámr. 4.§a (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„l) kereső tevékenység, ha e rendelet másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó 

tevékenység,  amelyért  ellenérték  jár,  kivéve  a  tiszteletdíj  alapján  végzett  tevékenységet,  ha  a  havi 
tiszteletdíj  mértéke  a  kötelező  legkisebb  munkabér  30  százalékát  nem  haladja  meg,  valamint  a 
mezőgazdasági őstermelői  igazolvánnyal  folytatott  tevékenységet, ha az abból  származó bevételt  a 
személyi  jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell  figyelembe 
venni;  nem minősül  ellenértéknek  a  fogadó  szervezet  által  az  önkéntesnek  külön  törvény  alapján 
biztosított juttatás.”  
26. § A Gyámr. 5. §ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.  §  A  gyermekvédelmi  és  ifjúsági  támogatásokra,  kedvezményekre  vonatkozó  jogosultság,  a 

jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási 
hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  többször  módosított  2004.  évi  CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.“ 
27. § A Gyámr. 6.§a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a)  rendszeres  pénzellátással  rendelkező  személyek  esetében  a  pénzellátás  folyósításának 

igazolószelvénye,  illetőleg  megállapító  határozata,  feltéve,  hogy  azt  nem  BudapestCsepel 
Önkormányzata állapította meg és folyósítja.”  
28. § (1) A Gyámr. 8.§a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„8.§  (1)  A  támogatások,  kedvezmények  iránt  benyújtott  kérelmek  esetében  –  amennyiben  e 

rendelet  kivételt  nem  tesz  –  a  Polgármester  határozattal,  illetőleg  végzéssel  dönt.  Az  érdemi 
döntéshozatalt,  a  kérelem  benyújtását  követően  a  Gyámügyi  Iroda  készíti  elő  és  gondoskodik  a 
határozat végrehajtásáról is.” 
(2) A Gyámr. 8.§a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A  Polgármester  által  hozott  I.  fokú  határozat,  illetőleg  végzés  ellen  a  Képviselőtestülethez 

címzett,  a  Jegyző  által  hozott  I.fokú  határozat,  illetőleg  végzés  ellen  pedig  Budapest  Főváros 
Közigazgatási Hivatalához címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a döntés közlésétől 
számított  15  napon  belül  a  Polgármesteri  Hivatal  Ügyfélszolgálatán  lehet  benyújtani,  illetőleg  a 
Gyámügyi Irodára postai úton eljuttatni.” 
(3) A Gyámr. 8.§a (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A Képviselőtestület által  hozott  II.  fokú döntésének bírósági  felülvizsgálatát   feltéve, hogy 

azt törvény lehetővé teszi  a döntés közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti az érintett a 
Fővárosi Bírósághoz benyújtott kereseti kérelemmel.” 
29. § A Gyámr. 11.§a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítését elrendelő  a Polgármester által hozott  
határozatot  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  a  kötelezett  kérelmére    tekintettel 
életkörülményeire,  szociális  helyzetére,  jövedelmi  viszonyaira    egy  ízben  méltányosságból 
módosíthatja oly módon, hogy a visszakövetelt összeget méltányosságból csökkentheti, elengedheti, 
feltéve, hogy a kérelemmel érintett határozat közlésétől egy év még nem telt el.” 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
27/2003.(X.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete módosításával kapcsolatos 

rendelkezések 

30. § (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 27/2003.(X.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt.  rendelete  (a  továbbiakban:  Intr.) 4.§a 
(1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a)  jövedelem:  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvényben  jövedelemként  meghatározott 

belföldről  vagy  külföldről  származó  vagyoni  érték  (bevétel)  munkavállalói  járulékkal,  személyi 
jövedelemadóval,  egészségbiztosítási  és  nyugdíjjárulékkal,  magánnyugdíjpénztári  tagdíjjal, 
valamint a magánszemélyek  jövedelemadójáról  szóló  törvényben elismert költségekkel csökkentett 
része függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül,  ideértve a bármely ország 
jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat is. 
Nem  minősül  jövedelemnek  a  temetési  segély,  az  alkalmanként  adott  átmeneti  segély,  a 

lakásfenntartási  támogatás,  az  adósságcsökkentési  támogatásban  részesülők  lakásfenntartási 
támogatása, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 
külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint   a személyes gondoskodásért fizetendő személyi 
térítési  díj  megállapítása  kivételével    a  súlyos mozgáskorlátozott  személyek pénzbeli  közlekedési 
kedvezményei,  a  rokkantsági  járadék,  a  vakok  személyi  járadéka  és  a  fogyatékossági  támogatás, 
továbbá  a  fogadó  szervezet  által  az  önkéntesnek  külön  törvény  alapján  biztosított  juttatás,  a 
tizenharmadik  havi  nyugdíj  valamint  e  rendelet  által  nyújtott  fűtési  támogatás,  illetve  külön   
önkormányzati – rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíj.” 
(2) Az Intr. 4.§a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„g) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességigyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, 

az  öregségi  nyugdíj,  a  rokkantsági  nyugdíj,  az  öregségi  járadék,  a  munkaképtelenségi  járadék,  az 
özvegyi  járadék,  a  növelt  összegű  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  időskorúak 
járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, 
a  nemzeti  helytállásért  elnevezésű  pótlék,  valamint  a  szociális  biztonsági  rendszereknek  a 
Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra,  önálló  vállalkozókra  és  családtagjaikra  történő 
alkalmazásáról  szóló  1408/71/EGK  tanácsi  rendelet  alapján  külföldi  szerv  által  folyósított  egyéb 
azonos típusú ellátás.“ 
(3) Az Intr. 4.§a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„h)  kereső  tevékenység,  ha  e  rendelet másként  nem  rendelkezik:  minden  olyan munkavégzéssel 

járó  tevékenység,  amelyért  ellenérték  jár,  kivéve  a  tiszteletdíj  alapján  végzett  tevékenységet,  ha  a 
havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a 
mezőgazdasági őstermelői  igazolvánnyal  folytatott  tevékenységet, ha az abból  származó bevételt  a 
személyi  jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell  figyelembe 
venni;  nem minősül  ellenértéknek  a  fogadó  szervezet  által  az  önkéntesnek  külön  törvény  alapján 
biztosított juttatás.”  
31. § Az Intr. 5.§ának helyébe a következő rendelkezés lép:
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„5.  §  A  személyes  gondoskodás  keretébe  tartozó  egyes  szociális  és  gyermekjóléti  ellátásokra, 
szolgáltatásokra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a 
hatósági  ellenőrzésre  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló 
többször módosított 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
32. § Az Intr. 7.§a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4)  Amennyiben  az  ellátást,  szolgáltatást  igénylő  rendszeres  pénzellátásban  részesül, 

jövedelmének  igazolására a  rendszeres pénzellátás kifizetési  szelvényei  szolgálnak,  feltéve, hogy a 
rendszeres pénzellátást nem BudapestCsepel Önkormányzata állapította meg.” 
33. § Az Intr. 8.§a (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) A Képviselőtestület által  hozott  II.  fokú döntésének bírósági  felülvizsgálatát   feltéve, hogy 

azt törvény lehetővé teszi  a döntés közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti az érintett a 
Fővárosi Bírósághoz benyújtott kereseti kérelemmel.” 
34. § (1) Az Intr. 10.§a (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5)  A  bizottság  határozata  ellen  a  kötelezett  annak  közlésétől  számított  15  napon  belül  a 

Képviselőtestülethez címzett illetékmentes fellebbezéssel élhet.” 
(2) Az Intr. 10.§a (6) bekezdésének ba) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ba) a visszafizetendő összeg mértékét méltányosságból csökkentheti,“ 
(3) Az Intr. 10.§a (6) bekezdésének bb) pontja hatályát veszti. 
(4) Az Intr. 10.§a (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A Képviselőtestület által  hozott  II.  fokú döntésének bírósági  felülvizsgálatát   feltéve, hogy 

azt törvény lehetővé teszi  a döntés közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti az érintett a 
Fővárosi Bírósághoz benyújtott kereseti kérelemmel.” 
35.  §  Az  Intr.  2.  számú  melléklete  az  abban  szereplő  táblázatot  követően  az  alábbi  szöveges 

részekkel egészül ki: 
„Időskorúak átmeneti gondozóházában fizetendő személyi térítési díjak mértéke: 
a)  kerületi  illetékességű  ellátott  esetében  a  figyelembe  vehető  havi  jövedelem  60 %a,  azonban 

nem haladhatja meg e rendelet 1. számú mellékletében szereplő intézményi térítési díj összegét, 
b)  BudapestCsepel  Önkormányzata  illetékességi  területén  kívül  lakó  személy  esetében  pedig, 

megegyezik e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott intézményi térítési díj mértékével. 
A  Fogyatékosokat  Támogató  Szolgálat  Szállító  Szolgálata  által  biztosított  személyszállítás 

személyi térítési díja: 
 szállítási díj: 110, Ft/km, 
 gépjármű kiállási díj: 300, Ft/alkalom, 
 gépjármű várakozási díj: 500, Ft/megkezdett óra.“ 

A lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 1/2004.(I.27.) 
BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete módosításával kapcsolatos rendelkezések 

36.  §  (1)  A  lakásfenntartási  kiadások  körében  keletkezett  hátralékok  rendezéséről  szóló 
1/2004.(I.27.)  BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt.  rendelete  (a  továbbiakban:  Hátrr.)  4.§a  (1) 
bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a)  jövedelem:  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvényben  jövedelemként  meghatározott 

belföldről  vagy  külföldről  származó  vagyoni  érték  (bevétel)  munkavállalói  járulékkal,  személyi 
jövedelemadóval,  egészségbiztosítási  és  nyugdíjjárulékkal,  magánnyugdíjpénztári  tagdíjjal, 
valamint a magánszemélyek  jövedelemadójáról  szóló  törvényben elismert költségekkel csökkentett 
része függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül,  ideértve a bármely ország 
jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat is.
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Nem  minősül  jövedelemnek  a  temetési  segély,  az  alkalmanként  adott  átmeneti  segély,  a 
lakásfenntartási  támogatás,  az  adósságcsökkentési  támogatásban  részesülők  lakásfenntartási 
támogatása, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 
külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint   a személyes gondoskodásért fizetendő személyi 
térítési  díj  megállapítása  kivételével    a  súlyos mozgáskorlátozott  személyek pénzbeli  közlekedési 
kedvezményei,  a  rokkantsági  járadék,  a  vakok  személyi  járadéka  és  a  fogyatékossági  támogatás, 
továbbá  a  fogadó  szervezet  által  az  önkéntesnek  külön  törvény  alapján  biztosított  juttatás,  a 
tizenharmadik  havi  nyugdíj  valamint  e  rendelet  által  nyújtott  fűtési  támogatás,  illetve  külön   
önkormányzati – rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíj.” 
(2) A Hátrr. 4.§a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ i) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességigyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az 

öregségi  nyugdíj,  a  rokkantsági  nyugdíj,  az  öregségi  járadék,  a  munkaképtelenségi  járadék,  az 
özvegyi  járadék,  a  növelt  összegű  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  időskorúak 
járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, 
a  nemzeti  helytállásért  elnevezésű  pótlék,  valamint  a  szociális  biztonsági  rendszereknek  a 
Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra,  önálló  vállalkozókra  és  családtagjaikra  történő 
alkalmazásáról  szóló  1408/71/EGK  tanácsi  rendelet  alapján  külföldi  szerv  által  folyósított  egyéb 
azonos típusú ellátás.“ 
(3) A Hátrr. 4.§a (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ j) kereső tevékenység, ha e rendelet másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó 

tevékenység,  amelyért  ellenérték  jár,  kivéve  a  tiszteletdíj  alapján  végzett  tevékenységet,  ha  a  havi 
tiszteletdíj  mértéke  a  kötelező  legkisebb  munkabér  30  százalékát  nem  haladja  meg,  valamint  a 
mezőgazdasági őstermelői  igazolvánnyal  folytatott  tevékenységet, ha az abból  származó bevételt  a 
személyi  jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell  figyelembe 
venni;  nem minősül  ellenértéknek  a  fogadó  szervezet  által  az  önkéntesnek  külön  törvény  alapján 
biztosított juttatás.”  
(4) A Hátrr. 4.§a (1) bekezdésének l) pontja hatályát veszti. 
(5) A Hátrr. 4.§a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(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.” 
37. § A Hátrr. 5.§ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.§ Az e rendeletben meghatározott szolgáltatásokra/támogatásokra való  jogosultság, valamint a 

jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási 
hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  többször  módosított  2004.  évi  CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.“ 
38. § A Hátrr. 7.§a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a)  rendszeres  pénzellátással  rendelkező  személyek  esetében  a  pénzellátás  folyósításának 

igazolószelvénye,  illetőleg  megállapító  határozata,  feltéve,  hogy  azt  nem  BudapestCsepel 
Önkormányzata állapította meg és folyósítja.”  
39. § (1) A Hátrr. 9.§a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„9.§  (1)  A  támogatás  iránt  benyújtott  kérelmek  tárgyában,  valamint  a  támogatás  folyósításával 

kapcsolatos  egyéb  kérdésekben  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  (továbbiakban:  Bizottság) 
határozattal, illetőleg végzéssel dönt.” 
(2) A Hátrr. 9.§a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2)  A  Bizottság  az  (1)  bekezdésben  foglalt  eljárása  során  különösen  az  alábbi  döntéseket 
hozhatja: 
a)  határozatában  a  kérelmeknek  helyt  adhat,  egyben  dönt  a  támogatás  mértékéről,  valamint 

rendelkezik a támogatás adósságkövetelés jogosultja felé történő utalásáról is. 
b) a támogatás iránti kérelmet határozattal elutasíthatja, 
c) e (3) bekezdésben foglalt esetben az eljárást végzéssel megszüntetheti. 
d)  e  rendelet  19.§ban  foglaltak  esetében  határozatával  a  támogatási  jogosultságot,  illetve  a 

további folyósítást megszünteti, 
e) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül végzéssel – a Ket. 30.§ában foglalt esetekben – elutasíthatja, 
f) végzéssel dönt igazolási kérelmek tárgyában, 
g) végzéssel dönt – a Ket. 124152.§ában meghatározott – végrehajtási ügyekben.”  
(3) A Hátrr. 9.§a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A Bizottság az eljárást végzéssel megszüntetheti, a Ket. 31.§ában foglalt esetekben, illetőleg 

amennyiben  az  adós  támogatás  megállapítása  előtti  időszakra  vonatkozó  –  a  15.§ban  foglalt  – 
együttműködési kötelezettségét nem teljesíti.” 
(4) A Hátrr. 9.§a (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) A Bizottság által  hozott I.  fokú határozata,  illetőleg végzése ellen   ha e  rendelet, vagy más 

jogszabály kivételt nem tesz  a Képviselőtestülethez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, 
melyet  a  döntés  közlésétől  számított  15  napon  belül  a Családsegítő  Szolgálatnál  lehet  benyújtani, 
illetőleg postai úton eljuttatni.” 
(5) A Hátrr. 9.§a (9) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(9) Amennyiben  a Bizottság  végzésében  a  (3)  bekezdésben  foglalt,  a  támogatás megállapítását 

megelőző  időszakra  vonatkozó  együttműködési  kötelezettség  nem  teljesítése  okán  az  eljárást 
megszünteti az adós a megszüntető végzés keltétől számított 9 hónap elteltével vehet részt ismételten 
adósságkezelési szolgáltatásban.” 
(6) A Hátrr. 9.§a (10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(10) A Képviselőtestület által hozott II. fokú döntésének bírósági felülvizsgálatát  feltéve, hogy 

azt törvény lehetővé teszi  a döntés közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti az érintett a 
Fővárosi Bírósághoz benyújtott kereseti kérelemmel.” 
40. § (1) A Hátrr. 11.§a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2) A jogosulatlanul  igénybevett támogatás visszaköveteléséről a Bizottság dönt, mely eljárásra e 

rendelet 9.§ (4)(6) bekezdéseiben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.“ 
(2) A Hátrr. 11.§a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A Bizottság  a  kötelezett  kérelmére  vagy/és  a Családsegítő  szolgálat  javaslatára  –  tekintettel 

életkörülményeire,  szociális  helyzetére,  jövedelmi  viszonyaira  –  (3)  bekezdésben  meghozott 
határozatát  egy  ízben  méltányosságból  módosíthatja  oly  módon,  hogy  a  visszafizetendő  összeg 
mértékét csökkentheti, vagy elengedheti, feltéve, hogy a kérelemmel érintett határozat közlésétől egy 
év még nem telt el.“ 
(3) A Hátrr. 11.§a (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5) A Bizottság    (2), valamint  (4) bekezdésben szabályozott hatáskörében  hozott  döntése ellen a 

Képviselőtestülethez  címzett    a  döntés  közlésétől  számított  15  napon  belül  a  Családsegítő 
Szolgálathoz benyújtandó vagy postai úton eljuttatott  illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.” 

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 10/2003. (III. 28.) BudapestCsepel 
Önkormányzata Kt. rendelete módosításával kapcsolatos rendelkezések 

41. § A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 10/2003. (III. 28.) Budapest 
Csepel Önkormányzata Kt.  rendelete  (a  továbbiakban:  Fhr.)  4.  §  (1)  bekezdése  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép: 
„(1) A  támogatásban  csak  azok  a  fiatal  házasok  részesülhetnek,  akiknek  akár  közös,  akár  külön 

tulajdonában beköltözhető lakás nem volt.” 
42. § Az Fhr. 6. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(8) Lakásvásárlás esetében a támogatás csak azt követően folyósítható, ha a kérelmezők a vételár 
támogatással csökkentett teljes összegét az eladónak már maradéktalanul megfizették, azt igazolták. 
A  vételár  megfizetésével  egy  tekintet  alá  esik  a  pénzintézet  kölcsön  folyósításáról  szóló 
kötelezettségvállalása.  A  támogatást  közvetlenül  az  arra  jogosultnak  kell  folyósítani,  úgy,  hogy  a 
támogatás összege az eladónak kerüljön kifizetésre.” 
43. § (1) Az Fhr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Ha a támogatás igénybevételét követően az ingatlan nyilvántartásban az önkormányzat javára 

bejegyzett  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  ranghelyének  az  áthelyezését  kérik,  az  önkormányzat 
érdekeinek figyelembevételével arról a polgármester dönt.” 
(2) A rendelet 7. § (4) bekezdésbe a következő rendelkezés lép: 
„(4)  A  bizottság,  illetve  a  polgármester  döntése  ellen  benyújtott  jogorvoslati  kérelmeket  a 

képviselőtestület  bírálja  el.  A  jogorvoslati  kérelmeket  a  bizottság  elnöke,  illetve  a  polgármester 
terjeszti a képviselőtestület elé.” 
44. § Az Fhr. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1)  Ha  a  támogatást  igénybe  vevők  a  visszafizetési  kötelezettséüknek  a  határozat  jogerőre 

emelkedését  követő  30  napon  belül  nem  tesznek  eleget,  a  polgármester  a  közigazgatási  hatósági 
eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályai  szerint  gondoskodik  a  visszafizetésre  kötelező  határozat 
végrehajtásáról.” 
45. § (1) Az Fhr. 15. §a első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„E rendeletben meghatározott feltételek a következő iratokkal igazolhatók:” 
(2) A rendelet 15. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„b.) a kérelmezők és az együttköltözők jövedelmét az utolsó 3 hónapra vonatkozó munkáltatójuk 

által kiállított  jövedelem kimutatással, pénzintézeti  hitelfelvétel esetén a pénzintézethez  benyújtott, 
annak  átvételét  igazoló  jövedelemigazolással,  gyed,  gyes,  nyugdíjszelvénnyel,  családi  pótlék 
igazolással2,  egyéb  rendszeres  ellátás  igazolásával,  az  előző  bevallási  időszakra  vonatkozó APEH 
adóigazolással,” 
(3) A rendelet 15. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„d.)  a  lakásvásárlás  és  a  közös  tulajdon  tényét,  a  lakásvásárlásra  fordítandó  összeget,  a 

megszerzendő  lakás  szobáinak  számát,  valamint  a  kizárólagos  tulajdonszerzést:  érvényes,  a 
földhivatali  érkeztető  bélyegzővel  ellátott  adásvételi  szerződéssel,  a megszerzendő  lakás  tulajdoni 
lapjával. A tulajdoni lapon csak a támogatást kérők adásvételi szerződése alapján feltüntetett széljegy 
szerepelhet. Ha a tulajdoni lap 1 hónapnál régebbi, az abban feltüntetett jogosultaknak nyilatkozniuk 
kell arról, hogy az ingatlannyilvántartásban szereplő adatok és tények változatlanok.” 

A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV.19.) Kt. rendelet módosításával 
kapcsolatos rendelkezések 

46.  § A  zaj  elleni  védelem  helyi  szabályozásáról  szóló  14/2005.  (IV.19.) Kt.  rendelet  14.  §  (3) 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) Amennyiben az üzemeltető nem teljesíti az (1) és (2) bekezdésben  foglatak szerinti hatósági 

előírásokat,  a  kötelezés  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályai  szerint 
kikényszeríthető, illetve el kell rendelni a zajt okozó berendezés működésének, illetve a tevékenység 
végzésének korlátozását, vagy felfüggesztését.” 

A fakivágások pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 16/1999. (VI.22.) BudapestCsepel 
Önkormányzata Kt. rendelete módosításával kapcsolatos rendelkezések 

47. § (1) A fakivágások pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 16/1999. (VI.22.) Budapest 
Csepel Önkormányzata Kt.  rendelete  (a  továbbiakban:  Fkvr) 4. §  (1)  bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„(1) Az ingatlanon belül kivágott fák pótlásának előírásakor az alábbi mértékeket kell alkalmazni – 

eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – amit elsősorban ingatlanon belül kell teljesíteni:
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(A hatóság felé történő előzetes bejelentési kötelezettség ebben az esetben is fennáll.) 
a)  Családi  házas  lakótelken  a  kivágott  fa  100%os  pótlása  szükséges,  melyre  vonatkozóan  a 

BVKSZ 26. § (3) bekezdése szerinti sűrűség mértékéig írható elő kötelezően a telken belüli pótlás (a 
pótlás  módjára  jelen  rendelet  6.  §a  az  irányadó.)  Az  ingatlanon  való  elhelyezést  vázlattal  kell 
igazolni. 
b)  Többlakásos  ingatlan  (tömbtelek)  esetén  általában  100%os  pótlást  kell  előírni,  amit  az 

ingatlanon  belül  –  a BVKSZ  26.  §  (3)  bekezdése  szerinti  sűrűség  figyelembevételével  –  illetve  a 
fennmaradó mennyiséget közvetlen környékén kell telepíteni telepítési vázlat vagy szaktervező által 
készített kiviteli terv alapján. A saját telken kívül  telepített fák helyét és fajtáját a Főépítészi Irodán 
előzetesen egyeztetni kell.” 
48. § Az Fkvr. 4. § (3) és (4) bekezdése hatályát veszti. 
49. § (1) Az Fkvr. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2)  Amennyiben  szakértői  vélemény  szerint  a  kivágandó  fa  beteg,  korhadt,  vagy  részben 

kiszáradt,  a  törzsátmérő  és  az  élő  lombtömeg  figyelembevételével  a  pótlási  kötelezettség 
csökkenthető max. 50%kal.” 
(2) Az Fkvr. 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(5) Örökzöldek 3,00 méternél magasabbra nem növő fajtajellegű, illetve a magasabbra növő fajok 

2,00 méter alatti egyedei ingatlanon belüli kivágása esetén pótlást nem kell előírni.” 
50. § Az Fkvr. 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) Az  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  telepítést  családiházas  ingatlanok  esetén  kizárólagosan,  a 

többi  ingatlan  esetében  elsősorban  az  ingatlanon  belül  és  annak  közvetlen  környezetében  kell 
megvalósítani a 4. § (1) bekezdésében meghatározott vázlat vagy kertészeti terv alapján.” 
51. § (1) Az Fkvr. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1)  Az  előírt  fapótlási  kötelezettség  részbeni  teljesítése  –  kertészeti  tervvel  és  költségvetéssel 

alátámasztva  –  értéke  szerint  egyéb  kertészeti,  környezetrendezési  munkálatok  formájában  is 
figyelembe vehető a teljesítési kötelezettség max. 40%ig.” 
(2) Az Fkvr. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2)  A  fakivágást  követő  összpótlási  kötelezettség  teljesítésénél  az  ingatlanon  és  a  közvetlen 

környezetben telepített növénymennyiségen felül maradt mennyiségnél – a kerületi fejlesztési tervek 
figyelembevételével  –  a  Főépítészi  Irodán  történő  egyeztetés  során  a  zöldterületfejlesztéshez 
kapcsoló  területrendezési  munkarészek  is  beszámíthatók.  Nem  számíthatók  be  a  telken  belüli 
fapótlásba azok a zöldterületfejlesztési munkák, amelyeket a fakivágást kérelmezőnek egyébként is 
el  kell  végeznie  a  vonatkozó  jogszabályok  előírásai  alapján.  Az  egyeztetésre  az  Önkormányzat 
zöldfelületi kezelőjét  is meg kell hívni. A zöldfelület fejlesztéséhez kapcsolódó munkarészek az (1) 
bekezdés szerinti mértékben számíthatók be a pótlási kötelezettségbe.” 
52. § (1) Az Fkvr. 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) Kertészeti terv: Szakmai jegyzékben szereplő szaktervező által készített terv, ami tartalmaz 
  fakivágási, favédelmi tervlapot, 
  kertrendezési tervlapot, 
  növényültetési tervet a fajok meghatározásával, és 
  kivágandó, pótlandó mennyiség számítást.” 
(2) Az Fkvr. 11. §a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Telepítési  sűrűség: Budapest  Főváros Közgyűlésének a Budapesti Városrendezési és Építési 

Keretszabályzatról (BVKSZ) szóló 47/1998. (X. 15.) rendelete a 26. § (3) bekezdése szerinti érték.” 
53. § (1) Az Fkvr. mellékletének 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2) A telepítési távolságra vonatkozó javaslatok 

  a  legkisebb  ültetési  (telepítési)  távolság  az  ingatlan  határától  belterületen  és  a  zártkerti 
területen 
•  szőlő,  valamint  2,00  méternél  magasabbra  nem  növő  gyümölcs  és  egyéb  bokor  (élő 

sövény) esetén 0,50 méter, 
•  2 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,5 méter,
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•  2 méternél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor 
(élő sövény) esetében 2,5 méter. 

 Közút  és  vasút  területén  –  szőlőtől,  gyümölcsöstől  és  zártkerttől  –  minden  gyümölcs  és 
egyéb  fát,  valamint  bokrot,  legalább  1,5  méter,  3  méternél  magasabbra  növő  gyümölcsfát 
egymástól legalább 2,5 méter távolságra szabad ültetni (telepíteni).” 

(2) Az Fkvr. mellékletének 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„3)  Telepítéstechnológia  költségei  a  megváltási  összeg  számításához  (anyagár,  szállítással, 

ültetéssel) 
  minimum 5 cm törzsátmérőjű, minimum 2× iskolázott, útsorfa vagy parkfa minőségű, 
  minimum 100%os talajcsere, 
  támrúd, gégecső 
  öntözés, kapálás (1 éves fenntartás) 
  1 éves garancia” 
(3) Az Fkvr. mellékletének 4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„4) Az 5 cm törzsátmérőjű pótlásként előírt fa megváltási ára (költsége) 38.000, Ft. (A megváltási 

ár évente felülvizsgálható.)” 

Az elektronikus ügyintézés kizárásával kapcsolatos rendelkezések 

54. § (1) A 
a) közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004. (V. 18.) BudapestCsepel Önkormányzata 

Kt. rendeletében, 
b) az állatok tartásáról szóló 34/2000. (III.02.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendeletében, 
c)  a  közforgalom  céljára  megnyitott  magánutak  nevének  megállapításáról,  azok  jelöléséről, 

valamint  a  külterületi  ingatlanok  házszámozásáról  szóló  38/2004.  (X.  18.)  BudapestCsepel 
Önkormányzata Kt. rendeletében, 
d)  a lakásépítés és vásárlás, a lakásfelújítás, valamint a lakáscélú kölcsön törlesztéséhez biztosított 

kamatmentes  kölcsön  visszafizetésének  feltételeiről  szóló  9/1995.  (III.28.)  BudapestCsepel 
Önkormányzata Kt. rendeletében, 
e) a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. 

rendeletében, 
f) a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. (X. 21.) BudapestCsepel 

Önkormányzata Kt. rendeletében, 
g)  a  személyes  gondoskodás  keretébe  tartozó  egyes  szociális  és  gyermekjóléti  ellátásokról  szóló 

27/2003. (X. 21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendeletében, 
h)  a  szociális  ösztöndíjról  szóló  19/2003.  (VIII.  26.)  BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt. 

rendeletében, 
i)  a  lakásfenntartási  kiadások  körében  keletkezett  hátralékok  rendezéséről  szóló  1/2004.  (I.  27.) 

BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendeletében, 
j) a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 10/2003. (III. 25.) BudapestCsepel 

Önkormányzata Kt. rendeletében, 
k)  az  építményadóról  szóló  12/2003.  (V.  27.)  BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt.  számú 

rendeletében, valamint 
l) a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2004. (VI. 29.) BudapestCsepel 

Önkormányzata Kt. rendeletében 
szabályozott önkormányzati hatósági ügyek vonatkozásában az elektronikus ügyintézés kizárt. 
(2) A közigazgatási  hatósági  eljárás  során  az  ügyek  elektronikus  úton –  azon  ügyek kivételével, 

amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus 
út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét – nem intézhetők.
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BudapestCsepel Önkormányzata Szervezteti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 
5/1995. (III.07.) Kt rendeletének módosításával kapcsolatos rendelkezések 

55. § (1) BudapestCsepel Önkormányzata Szervezteti és Működési Szabályzatáról szóló többször 
módosított  5/1995.  (III.07.)  Kt  rendeletének  (a  továbbiakban:SZMSZ)  4/B  melléklete  II/7  pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

II. 7. Szociális ellátással, szociális adósságkezeléssel, a foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos 
hatáskörök 
A  költségmentesség  engedélyezésének  alapjául  szolgáló  körülmények  igazolására  szolgáló 
igazolást állít ki, ha a kérelmező vagy hozzátartozója rendszeres szociális ellátásban részesül. 

2/1968.  (I.  24.)  IM 
rendelet 4. § (5) bek. 

Tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, ill. 
szállást biztosít, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét testi épségét veszélyezteti. 

1993.  évi  III. 
törvény 7. § (1) bek. 

Haladéktalanul  értesíti  az  ellátást  biztosító  az  1993.  évi  III.  törvény  7.  §  (1)  bekezdés  szerinti 
ideiglenes  intézkedésről  a  hatáskörrel  rendelkező  illetékes  szervet.  Az  értesítéssel  egyidejűleg 
követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését. 

1993.  évi  III. 
törvény 7. § (2) bek. 

A törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális 
ellátást megszünteti, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezi 
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére; 
b)  természetben  nyújtott  szociális  ellátás  esetén  a  dolog  visszaszolgáltatására  vagy  a 
szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére; 
c)  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátás  esetében  az  intézményi  térítési  díj  teljes 
összegének megfizetésére. 

1993.  évi  III. 
törvény  17.  §  (1) 
bek. 

Bejelentés  alapján  a  szociális  ellátást  megállapító  határozatban    illetőleg,  ha  a  bejelentés  az 
ellátás folyósítása alatt történik, külön határozattal  rendelkezik arról, hogy a visszamenőlegesen 
megállapított  rendszeres  pénzellátás  összegéből  a  folyósított  szociális  ellátás  összege  levonásra 
kerül. 

1993.  évi  III. 
törvény  17.  §  (6) 
bek. 

A  rendszeres  pénzellátás  folyósításának  megkezdésekor  azonnali  végrehajtást  elrendelő 
határozattal dönt a  szociális ellátás  folyósításának megszüntetéséről, vagy az ellátás összegének 
megváltoztatásáról,  és  a  törvény  17.  §  (4)(6)  bekezdésben  foglaltak  szerint  megtérítendő 
szociális ellátás összegéről. 

1993.  évi  III. 
törvény  17.  §  (7) 
bek. 

Szociális rászorultság esetén   a  szociális alapellátás keretében   a  jogosult  számára időskorúak 
járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt 
állapít  meg  a  törvényben,  valamint  az  önkormányzat  rendeletében  meghatározott  feltételek 
szerint. 

1993.  évi  III. 
törvény  25.  §  (3) 
bek. 

A folyósítást megszünteti, ha a személy 
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti; 
b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik. 
c)  a  törvény  3.  §  (3)  bekezdése  alá  tartozik  és  tartózkodási  engedélyének  érvényességi  ideje 
meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták. 

1993. évi III. törvény 
32/B. § (4) bek. a)c) 
pont 

Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.  1993.  évi  III. 
törvény  32/C.  §  (4) 
bek. 

Nem  állapíthat meg  rendszeres  szociális  segélyt,  illetőleg  a megállapított  ellátását megszünteti 
annak  a  személynek,  illetve  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  személynek,  aki  a  törvény  szerinti 
kizáró feltétellel rendelkezik. 

1993.  évi  III. 
törvény  37/B.  §  (1) 
bek. a)b) pont 

A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit évente legalább egyszer felülvizsgálja.  1993. évi III. 
törvény 37/F. § 

Dönt az ápolási díjról.  1993.  évi  III. 
törvény  41.  §  (2)  és 
43/A. § (1) bek. 

Az ápolási díjat megszünteti.  1993. évi III. törvény 
42.  §  (2)  bek.  a)e) 
pont 

A háziorvos arra vonatkozó igazolásának felülvizsgálatát, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan  beteg,  ezért  állandó  és  tartós  gondozásra  szorul,  az  Állami  Népegészségügyi  és 
Tisztiorvosi  Szolgálat  területileg  illetékes  városi  intézetének  tisztifőorvosa  által  kijelölt,  az 
ápolást  indokoló  diagnózis  szerinti  szakorvostól  vagy  szervtől,  illetőleg  az  ápolt  tartózkodási 

1993. évi III. törvény 
43. § (4) bek.
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helye szerinti illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézménytől kérheti. 
Intézkedik  az  ápolási  díj  folyósításának  időtartamára  a  társadalombiztosítási  járulék 
nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék és magánnyugdíjpénztári tagdíj megfizetéséről. 

1993.  évi  III. 
törvény  44.  §  (3) 
bek. 

Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.  1993.  évi  III. 
törvény  44.  §  (4) 
bek. 

Rendeletben  meghatározott  átmeneti  segélyt  nyújt  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére. 

1993.  évi  III. 
törvény 45. § 

Temetési  segélyt  nyújthat  annak,  aki  a  meghalt  személy  eltemettetéséről  gondoskodott  annak 
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési 
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 

1993.  évi  III. 
törvény  46.  §  (1) 
bek. 

Gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha 
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

1993.  évi  III. 
törvény  48.  §  (1) 
bek. 

A köztemetés költségét a törvény 48. § (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti.  1993.  évi  III. 
törvény  48.  §  (2) 
bek. 

A  költségeket  hagyatéki  teherként  a  területileg  illetékes  közjegyzőnél  bejelenti,  vagy  az 
eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.  1993.  évi  III. 

törvény  48.  §  (3) 
bek. 

Megállapíthatja a közgyógyellátásra való jogosultságát az 1993. évi III. törvény 50. § (1) és (3) 
bekezdésében  foglaltakon  kívül  annak  is,  aki  szociálisan  rászorult  és  gyógyszerköltsége  olyan 
magas, hogy az létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 

1993.  évi  III. 
törvény  50.  §  (2) 
bek. 

Intézkedik az 1993. évi III.  törvény 50. § (2) bekezdés alapján kiállított igazolvány utáni térítés 
megfizetéséről. 

1993.  évi  III. 
törvény  53.  §  (1) 
bek. 

Visszaigényelheti  a  befizetett  térítési  díj  felét,  ha  a  közgyógyellátásra  jogosult  az  igazolvány 
kiállítását követően fél éven belül meghal vagy jogosultságát elveszti. 

1993.  évi  III. 
törvény  53.  §  (3) 
bek. 

Határozattal dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről.  1993.  évi  III. 
törvény  94/A.  §  (3) 
bek. 

Értesíti az ellátást nyújtó intézmény vezetőjét beutaló határozat egy példányának megküldésével.  1993.  évi  III. 
törvény  94/A.  §  (4) 
bek. 

Megvizsgálja    a  beutalt  kezelő  orvosa  szakvéleményének  kikérése  után  ,  hogy  a  beutalás 
feltételei  továbbra  is  fennállnake,  ha  a  bentlakásos  szociális  intézményi  elhelyezés  határozott 
időre szól. 

1993.  évi  III. 
törvény  108.  §  (1) 
bek. 

Ha  az  intézményi  elhelyezés  feltételei  nem  állnak  fenn,  az  elhelyezést  megszünteti  és  erről  a 
jogosultat, valamint a tartásra, gondozásra kötelezett hozzátartozót értesíti. 

1993.  évi  III. 
törvény  108.  §  (2) 
bek. 

Ha  az  intézményi  elhelyezés  feltételei  továbbra  is  fennállnak, az  elhelyezést  további  egy  évvel 
meghosszabbíthatja vagy a jogosultat más, az állapotának megfelelő intézménybe helyezi át. 

1993.  évi  III. 
törvény  108.  §  (3) 
bek. 

Határozattal dönt az áthelyezésről.  1993.  évi  III. 
törvény  109.  §  (3) 
bek. 

Beszerezi az 1993. évi III. törvény 109. § (2) bekezdés a)b) pontjában meghatározott esetekben a 
jogosult  kezelőorvosának  javaslatát,  valamint  a  jogosult,  illetve  törvényes  képviselőjének 
egyetértő  nyilatkozatát.  Ha  a  jogosult,  illetve  törvényes  képviselője  az  egyetértő  nyilatkozatot 
nem adja meg, az intézményi elhelyezést megszünteti. 

1993.  évi  III. 
törvény  109.  §  (4) 
bek. 

Visszavonja  a  beutaló  határozatot,  illetve  az  ideiglenes  elhelyezést  megszünteti,  ha  a 
szakvélemény  felülvizsgálata  során  a  beutalás  feltételeinek  hiányát  állapítják  meg.  Ebben  az 
esetben biztosítja a kérelmező ellátását   állapotának megfelelő  más,  személyes gondoskodási 
formában. 

1993.  évi  III. 
törvény  112.  §  (4) 
bek. 

Meghosszabbítja a beutalás időtartamát, ha a beutaló határozatban vagy az 1993. évi III. törvény 
112.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  időtartam  eltelt,  de  a  szakértői  bizottság  véleménye  alapján  a 
jogosult további gondozása szükséges. 

1993.  évi  III. 
törvény  113.  §  (4) 
bek.
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A szakértői bizottság kezdeményezésének megfelelően 30 napon belül intézkedik.  1993.  évi  III. 
törvény 113/A. § (3) 
bek. 

Ingyenes ellátásban részesíti  az e törvényben foglalt kivételekkel  azt a jogosultat, aki: 
 jövedelemmel nem rendelkezik, 
  bentlakásos  intézményben  él,  jövedelemmel  nem rendelkezik,  és  akinek a  térítési  díj  alapjául 
szolgáló  készpénz  vagy  ingatlan  vagyona,  valamint  tartásra,  gondozásra  köteles  és  képes 
hozzátartozója nincs. 

1993.  évi  III. 
törvény  114.  §  (3) 
bek. a)b) pont 

A pályázat szövegét a helyben szokásos módon, valamint egy országos napilapban közzéteszi.  1993.  évi  III. 
törvény 122/C. § (1) 
bek. 

A pályázatok eredményéről, a bizottság döntéséről értesíti a pályázókat.  1993.  évi  III. 
törvény 122/C. § (3) 
bek. 

A  jogosultságot  megállapító  határozat  jogerőre  emelkedésével  egyidejűleg    kiállítja  az 
igazolványt, ha a közgyógyellátásra való jogosultság az 1993. évi III. törvény 50. §ának (2)(3) 
bekezdése alapján került megállapításra. 

28/1993.  (II.  17.) 
Korm.  rendelet  2.  § 
(1) bek. 

Szükség szerint intézkedik az igazolvánnyal jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás 
megtérítéséről. 

28/1993.  (II.  17.) 
Korm.  rendelet  8.  § 
(1)(3) bek., 9. § 

Az  adósságkezelési  formák  alkalmazása  során  a  hitelezővel  keret  megállapodásban  rögzíti  az 
adósságkezelés általános feltételeit, a hitelező által a követelés elengedés címén adott támogatás 
mértékét, továbbá az együttműködés szabályait. 

96/1998.  (V.  13.) 
Korm.  rendelet  3.  § 
(2) bek. 

Az adóssal kötött szerződés keretében adósságkezelési támogatást nyújthat, melynek összege nem 
haladhatja meg az adósságkezelési támogatás körébe bevont, az adóst terhelő tartozások együttes 
összegének a 70%át. 

96/1998.  (V.  13.) 
Korm.  rendelet  5.  § 
(1) bek. 

A kifizetett összeget a TÁH útján negyedévenként igényelheti vissza a Pénzügyminisztériumtól.  96/1998. (V. 13.) 
Korm. rendelet 12. § 
(5) bek. 

A  foglalkoztatás  elősegítése,  a  munkanélküliség  megelőzése  és  hátrányos  következményeinek 
enyhítése érdekében együttműködik a Kormánnyal, a munkaadókkal, a munkavállalókkal, illetve 
az utóbbiak érdekvédelmi szervezeteivel. 

1991. évi IV. 
törvény 1. §. 

Megállapodhat a munkaügyi központtal a munkanélküli járadékban, pályakezdők munkanélküli 
segélyében részesülő munkanélküliek ellenőrzéséről. 

1991. évi IV. 
törvény 51/A. § (1) 
bek. 

A Munkaügyi Központtal kötött meghatározott megállapodásban vállalja, hogy az e címen kapott 
támogatást  elkülönítetten  kezeli,  és  félévenként  tájékoztatja  a  munkaügyi  központot  annak 
felhasználásáról. 

1991.  évi  IV. 
törvény  51/A.  §  (5) 
bek. 

Ha a jövedelempótló támogatásra jogosult lakóhelye a támogatás folyósításának időtartama alatt 
megváltozik,  kérelemre  vagy  hivatalból  az  ügy  iratait  az  új  lakóhely  szerinti  önkormányzat 
részére megküldi. 

32/1993.  (II.  17.) 
Korm.  rendelet  8.  § 
(3) bek. 

A megfelelő munka felajánlásáról, a munkakezdés időpontjáról legalább három munkanappal 
korábban értesíti a rendszeres szociális segélyre jogosult aktív korú nem foglalkoztatott személyt. 

32/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet 8/A. 
§ (7) bek. 

(2) Az SZMSZ 4/B melléklete III/8 . pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

III. 8. Szociális ellátással kapcsolatos hatáskörök 

A szociális ellátások iránt benyújtott kérelmek esetében – kivéve a Kt. rendelet 56. § (1) bek. 
szerinti közgyógyellátás esetét – határozattal dönt. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 9. § (1) bek. 

Határozattal, illetőleg végzéssel dönt az aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres 
szociális segélye iránti kérelmekről valamint a folyósítást érintő egyéb kérdésekről. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 19/D. § 

Megküldi a Kt. rend. 19/D. § (2)(5) bek. megjelölt határozatok egy  példányát a Csepeli 
Családsegítő Szolgálat vezetőjének 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 19/D. § (6) 
bek. 

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyére való jogosultság 
feltételeit évente felülvizsgálja. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 19/D. § (8) 
bek.
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Amennyiben a Kt. rend. 19/D. § (8) bek. szerinti felülvizsgálat eredménye a jogosultság tényét 
érinti, erről határozatot hoz. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 19/D. § (9) 
bek. 

Amennyiben a megváltozott munkaképességű személyek rendszeres szociális segélyét kérelmező 
nem rendelkezik a Kt. rend. 20. § (2) bek. d)e) pontjaiban szereplő okiratokkal, azokat – a 
Szociális Iroda közreműködésével – hivatalból beszerzi az illetékes szervektől. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 20. § (3) bek. 

A Szociális Iroda útján kezdeményezi a Kt. rend. 20. § (5) bek. hivatkozott felülvizsgálatot az azt 
lefolytató szervnél. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 20. § (6) bek. 

Határozattal, illetőleg végzéssel dönt a megváltozott munkaképességű személyek rendszeres 
szociális segélye iránti kérelmekről, valamint a folyósítást érintő egyéb kérdésekről. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 23. § (1) bek. 

A támogatásban részesülő egyidejű értesítése mellett, amennyiben az éves költségvetési keret ezt 
lehetővé teszi, az év utolsó hónapjában a 12. havi járandóságon felül – hivatalból – 13. havi 
juttatás kiutalása felől gondoskodhat. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 23. § (3) bek. 

A megváltozott munkaképességű személyek rendszeres szociális segélyére való jogosultság 
feltételeit évente felülvizsgálja. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 23. § (4) bek. 

Értesíti a támogatásban részesülőt, amennyiben a felülvizsgálat eredményeként további 
jogosultság állapítható meg. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 23. § (5) bek. 

A támogatásban részesülő egyidejű értesítése mellett, amennyiben az éves költségvetési keret ezt 
lehetővé teszi, az év utolsó hónapjában a 12. havi járandóságon felül – hivatalból – 13. havi 
juttatás kiutalása felől gondoskodhat. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 25. § (4) bek. 

Határozatta, illetőleg végzéssell dönt az időskorúak járadéka iránti kérelmekről valamint a 
folyósítást érintő egyéb kérdésekről. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 26. § (1) bek. 

Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit évente felülvizsgálja.  25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 26. § (3) bek. 

Értesíti a támogatásban részesülőt, amennyiben a felülvizsgálat eredményeként további 
jogosultság állapítható meg. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 26. § (4) bek. 

Méltányosságból – kivételes esetben – eltekinthet a Kt. rend. 28. § (3) bek. meghatározott esetben 
az ott megfogalmazott értékhatároktól, különösen az ápoló szociális körülményeire, vagy az ápolt 
egészségi állapotára tekintettel. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 28. § (5) bek. 

A Szociális Iroda közreműködésével felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot, ellenőrzi 
az ápolási kötelezettség teljesítését. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 32. § (1) bek. 

Határozattal, illetőleg végzéssel dönt az ápolási díj iránti kérelmekről, valamint a folyósítást 
érintő egyéb kérdésekről. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 33. § (1) bek. 

Kivételes esetben – egyedi mérlegelés alapján – eltekinthet a Kt. rend. 35. § (1)(4) bek. foglalt 
értékhatároktól, különösen a kérelmező életkorára, egészségi állapotára, rendkívüli élethelyzetére 
tekintettel. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 35. § (6) bek. 

A Szociális Iroda útján, szociális helyzetfelmérés által ellenőrizheti a támogatás iránti kérelemben 
foglaltak valódiságát. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 37. § (2) bek. 

Halasztást nem tűrő élethelyzetben rendkívüli méltányosságot gyakorolhat, melynek indokáról 
utólag tájékoztatja a Szociális és Egészségügyi Bizottságot. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 38. § (4) bek. 

Határozattal, illetőleg végzéssel dönt a fűtési támogatás iránti kérelmekről.  25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 41. § (3) bek. 

Gondoskodik – a Városgazdálkodási Iroda közreműködésével – a megállapított fűtési támogatás 
folyósításáról. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 43. § 

Szociális helyzetfelmérés során – a Szociális Iroda közreműködésével – ellenőrzi a fűtési 
támogatás iránti kérelmek mellé csatolt számlákon szereplő tüzelőmennyiség meglétét. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 45. § (2) bek. 

Hivatalból eljár átmeneti segély élelmiszercsomag formájában történő nyújtása esetén.  25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 48. § (2)(3) 
bek. 

Méltányosságból szociális lakásfenntartási támogatást állapít meg az Szt. alapján normatív 
lakásfenntartási támogatásra jogosult személy részére oly módon, hogy a megállapított normatív 
lakásfenntartási támogatás mértékét kiegészíti a jogosultra vonatkoztatott szociális 
lakásfenntartási támogatás mértékére. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 50. § (5) bek. 

Határozattal dönt a lakásfenntartási támogatás megállapításáról, illetve a folyósítás 
megszüntetéséről. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 52. § (2) bek. 

Dönthet az adott jogosult számára megállapított támogatás több közüzemi szolgáltató részére 
történő átutalásáról is. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 52. § (4) bek. 

A tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodik – a Városgazdálkodási Iroda 
közreműködésével – a lakásfenntartási támogatás közüzemi számlaszámra/számlaszámokra 
történő átutalásáról. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 52. § (5) bek.
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Amennyiben az előirányzat éves felhasználása lehetővé teszi, a költségvetési év végén, egyszeri 
támogatáskiegészítést nyújthat a novemberdecember hónapban szociális lakásfenntartási 
támogatásban részesülő családok vagy személyek számára. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 52. § (6) bek. 

Megszünteti az adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatásában 
részesített személy támogatási jogosultságát és a támogatás további folyósítását a Kt.rend. 54. § 
(7)(8) bek. foglalt esetekben. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 54. § (7)(8) 
bek. 

A tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodik – a Városgazdálkodási Iroda 
közreműködésével – az adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási 
támogatásának közüzemi számlaszámra/számlaszámokra történő átutalásáról. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 54. § (11) bek. 

Határozattal dönt a Kt. rend. 56. § (2)(4) bek. meghatározott támogatási forma esetében.  25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 58. § (1) bek. 

Természetbeli formában megállapított temetési segély esetében – a Városgazdálkodási Iroda 
közreműködésével – gondoskodik a segély összegének a temetési szolgáltatást végző 
bankszámlája javára történő átutalásáról. 

25/2003.(X.21.) Kt. 
rend. 59. § (31) bek. 

(3) Az SZMSZ 4/B melléklete III/29. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

III. 29. Gyermekvédelmi és ifjúsági támogatással kapcsolatos hatáskörök 

Beszerzi a kérelmező írásbeli felhatalmazását – amennyiben az eljárás lefolytatásához szükséges 
– arról, hogy az adóhatóság, és az eljárás szempontjából szükségessé váló egyéb szervek 
adatokat közöljenek, különösen a család jövedelmi viszonyairól, körülményeiről. 

26/2003.(X.21.) 
Kt.rend. 6. § (8) bek. 

Határozattal, illetőleg végzéssel dönt a támogatások iránt benyújtott kérelmek esetében.  26/2003.(X.21.) 
Kt.rend. 8. § (1) bek. 

A Városgazdálkodási Iroda közreműködésével a nevelési, oktatási intézmények részére az 
intézményi keretösszegből – elszámolási kötelezettségük teljesítését követően – az elszámolt 
résznek megfelelő hányadot utal át. 

26/2003.(X.21.) 
Kt.rend. 10 § (1) 
bek. j) pont 

Határozattal dönt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításáról.  26/2003.(X.21.) 
Kt.rend. 14. § (1) 
bek. 

A Városgazdálkodási Iroda közreműködésével minden hónap 5. napjáig gondoskodik a 
támogatás postai úton történő folyósításáról. 

26/2003.(X.21.) 
Kt.rend. 14. § (2) 
bek. 

Kivételes esetben – egyedi mérlegelés alapján – eltekinthet a Kt. rend. 15. § (2)(5) bek. foglalt 
értékhatároktól, különösen a támogatással érintett gyermek egészségi állapotára, a család 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel. 

26/2003.(X.21.) 
Kt.rend. 15. § (6) 
bek. 

Halasztást nem tűrő élethelyzetben rendkívüli méltányosságot gyakorolhat, melynek indokáról 
utólag tájékoztatja a Szociális és Egészségügyi Bizottságot. 

26/2003.(X.21.) 
Kt.rend. 17. § (4) 
bek. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni formában történő megállapítása esetén 
gondoskodik a támogatási összeg intézményi bankszámlára történő átutalásáról. 

26/2003.(X.21.) 
Kt.rend. 19. § (4) 
bek. 

Hivatalból eljár rendkívüli gyermekvédelmi támogatás élelmiszercsomag formájában történő 
nyújtása esetén. 

26/2003.(X.21.) 
Kt.rend. 20. § (2) 
(3) bek. 

Határozattal dönt a Kt. rend. 25. § (2)(3) bek. meghatározott támogatási forma esetében.  26/2003.(X.21.) 
Kt.rend. 25. § (2) 
(3) bek. 

(4) Az SZMSZ 4/I melléklete III/7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

III. 7. Lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezésével kapcsolatos hatáskörök 
Határozattal, illetőleg végzéssel dönt a támogatás iránt benyújtott kérelmek tárgyában, valamint 
a támogatás folyósításával kapcsolatos egyéb kérdésekben. 

1/2004. (I. 27.) Kt. 
rend. 9.§ (1) bek. 

A Bizottság eljárása során a következő döntéseket hozhatja: 
  határozatában  a  kérelemnek  helyt  adhat,  egyben  dönt  a  támogatás  mértékéről,  valamint 
rendelkezik a támogatás adósságkövetelés jogosultja felé történő utalásáról is, 
 a támogatás iránti kérelmet határozattal elutasíthatja, 

1/2004. (I. 27.) Kt. 
rend. 9.§ (2) bek.
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 az eljárást végzéssel megszüntetheti, 
 határozatával a támogatási jogosultságot, illetve a további folyósítást megszünteti, 
a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül – a Ket. 30. §ában foglalt esetekben  végzéssel elutasíthatja 
 végzéssel dönt az igazolási kérelmek tárgyában, 
végzéssel dönt – a Ket. 124152. §ában meghatározott – végrehajtási ügyekben. 
Az eljárást végzéssel megszüntetheti a Ket. 31. §ában foglalt esetekben, illetőleg  amennyiben az 
adós támogatás megállapítása előtti időszakra vonatkozó – a 15. §ban foglalt – együttműködési 
kötelezettségét nem teljesíti. 

1/2004. (I. 27.) Kt. 
rend. 9.§ (3) bek. 

Dönt a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszaköveteléséről.  1/2004. (I. 27.) Kt. 
rend. 11.§ (2) bek. 

A  kötelezett  kérelmére  vagy/és  a  Családsegítő  Szolgálat  javaslatára  –  tekintettel 
életkörülményeire,  szociális  helyzetére,  jövedelmi  viszonyaira    jogosulatlanul  igénybevett 
támogatás visszakövetelését elrendelő határozatát egy  ízben méltányosságból módosíthatja, oly 
módon,  hogy  a  visszafizetendő  összeg mértékét  csökkentheti  vagy  elengedheti,  feltéve,  hogy  a 
kérelemmel érintett határozat közlésétől egy év meg nem telt el. 

1/2004. (I. 27.) Kt. 
rend. 11.§ (4) bek. 

Záró rendelkezések 

56. § E rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005. november 1. 
napjától a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

Tóth Mihály  dr . Szeles Gábor 
polgármester  jegyző 

Záradék: 
A rendelet kihirdetve: ..................................... 

Ábrahámné Turner  Rita 
Szervezési Irodavezető


