
5/2006. (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. r endelete 

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátással kapcsolatos önkormányzati 
r endeletek módosításár ól 

1.§  (1)  A  szociális  ellátások  rendszeréről  szóló  25/2003.(X.21.)  BudapestCsepel 
Önkormányzata Kt. rendelete (a továbbiakban: Szocr.) 4.§a (1) bekezdésének b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
b) vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 
ba)  különkülön  számított  forgalmi  értéke,  illetőleg  összege  az  öregségi  nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy 
bb)  együttes  forgalmi  értéke  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  a 

hetvenszeresét meghaladja. 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál 

nem minősül vagyonnak az az  ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen  lakik, 
az  a  vagyoni  értékű  jog,  amely  az  általa  lakott  ingatlanon  fennáll,  továbbá  az  érintett 
mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű; 
(2) A Szocr. 4.§a (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 vér szerinti, örökbefogadott, 

illetve nevelt gyermek, 
dd) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
de)  a  25  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkező,  felsőoktatási  intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott és nevelt gyermek, 
df)  korhatárra  való  tekintet  nélkül  a  tartósan  beteg,  illetve  a  testi,  érzékszervi,  értelmi, 

beszéd  vagy  más  fogyatékos  vérszerinti,  örökbe  fogadott,  illetve  nevelt  gyermek 
(továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dg)  a  18.  életévét  be  nem  töltött  gyermek  vonatkozásában  a  vér  szerinti  és  az 

örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 
(3) A Szocr. 4.§a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
k) 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  árvaellátásra  jogosult  fogyatékkal  élő,  illetve  tartósan  beteg  vagy  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  mezőgazdasági  termelők  nyugdíj  előtti  támogatása,  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. 
(4) A Szocr 4.§ának (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki: 
z)  fogyasztási  egység: a családtagoknak a családon belüli  fogyasztási  szerkezetet kifejező 

arányszáma, ahol 
za) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként 

nevelő szülő arányszáma 0,2vel növekszik;
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zb) a házas vagy élettárs arányszáma 0,9; 
zc) az első és második gyermek arányszáma gyermekeként 0,8; 
zd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; 
ze) fogyatékos gyermek arányszáma 1,0; 

azzal, hogy a za)zb) alpontok szerinti arányszám további 0,2vel növekszik, ha a személy 
fogyatékossági támogatásban részesül. 
2.§ (1) A Szocr 9.§ának (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
e)  méltányossági  közgyógyellátás  esetében  a  jogosultságot  megállapító  határozat 

meghozatalától számított 15. nap. 
(2)  A  Szocr  9.§a  a  következő  (5)  bekezdéssel  egészül  ki,  egyidejűleg  a  jelenlegi  (5) 

bekezdés jelölése (6) bekezdésre változik: 
(5)  A  megállapított  időskorúak  járadéka,  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  személyek 

rendszeres szociális segélye, az aktív korú egészségkárosodott személyek rendszeres szociális 
segélye, valamint ápolási díj  jogosultsági feltételeinek felülvizsgálatára az Szt. 25.§a (4)(7) 
bekezdései irányadóak. 
3.§ (1) A Szocr. 14.§a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
a) akinek saját, és családja megélhetése más módon nem biztosított. 
(2) A Szocr. 14.§ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(3)  Az  (1)  bekezdés  a)  pontja  alkalmazásában  akkor  nem  biztosított  a  megélhetés,  ha  a 

családnak  az  egy  fogyasztási  egységre  jutó  havi  jövedelme  nem  haladja  meg  az  öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %át és vagyona nincs. 
4.§ (1) A Szocr. 16.§a (1) bekezdésének b) pontja a következő be) ponttal egészül ki: 
be) az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben. 
(2) A Szocr. 16.§ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(4)  Az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  számára  az  (1)  bekezdés  c)  vagy  d)  pontjában 

meghatározott programtípus abban az esetben mellőzhető, amennyiben 
a) pszichiátriai kezelése, vagy 
b) folyamatban lévő leszázalékolása miatt, 
tőle eredményes munkavégzés nem várható el. 
(3) A Szocr. 16.§ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(6) A  (4)  bekezdés  b)  pontjában  foglalt  esetet,  a  rokkantsági  nyugdíj megállapítása  iránti 

kérelem benyújtásáról szóló igazolás alapozza meg. 
(4) A Szocr. 16.§ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(8) A (7) bekezdésben foglalt esetben a CSCSSZ vezetője, az aktív korú nem foglalkoztatott 

kérelmére  és  beleegyezésével    a  támogatott  érdekében  –  közreműködik  az  egészségi 
állapothoz igazodó egyéb rendszeres pénzellátás megállapításának igénylése ügyében, feltéve, 
hogy a pénzellátás megállapítása iránti eljárás még nincsen folyamatban. 
5.§ A Szocr. 19/C.§ d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
d)  az  FMK  Kirendeltség  igazolását  a  munkanélküli  járadék,  álláskeresési  járadék, 

álláskeresési  segély  (továbbiakban  együtt:  álláskeresési  támogatás)  kimerítéséről,  valamint 
arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül. 
6.§ A Szocr. 19/D.§ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
19/D.§  (1) A  támogatás  iránti  kérelemről  a  Polgármester  határozattal,  illetőleg  végzéssel 

dönt. 
(2)  A  Polgármester  a  támogatási  jogosultságot  megállapító  határozatát  követően  külön 

határozatban  rendelkezik  a  támogatás  folyósításának  kérdéséről,  amennyiben  az  aktív  korú 
nem  foglalkoztatott  a 15.§  (2) bekezdés c) pontjában  foglalt  együttműködési kötelezettségét 
teljesítve  együttműködési  megállapodást  köt  a  CSCSSZszel  és  erről  a  tényről  a  CSCSSZ 
vezetője a Polgármestert a 19/B.§ a) pontjában foglaltak alapján értesíti. 
(3)  Az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  részére  nem  állapítható  meg  rendszeres  szociális 

segély,  illetőleg  a  megállapított  ellátást  meg  kell  szüntetni  az  Szt.  37/B.§ában  foglalt 
esetekben. 
(4) Az Szt 37/B.§ (2) bekezdésének alkalmazása során
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a) az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül e rendelet 17.§ában, valamint 
19.§a  (1)  bekezdésének  a),  ba),  bb)  pontjaiban,  illetve  19/A.§a  (1)  bekezdésének  a)d) 
pontjaiban meghatározott kötelezettségek nem teljesítése, 
b) az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül 
ba) az a) pontban foglaltak két éven belül kettő alkalommal történő megszegése, valamint 
bb)  a  19.§  (1)  bekezdésének  bc),  bd)  pontjaiban  foglalt  kötelezettségek  nem  teljesítése, 

valamint 
bc)  a  19/A.§  (1)  bekezdésének  e),  g)  pontjaiban  foglalt  kötelezettségek  nem  teljesítése, 

illetve 
bd)  a  támogatási  jogosultság  felülvizsgálata  során  a  kért  dokumentumok  csatolásának, 

illetve  határidőben  történő  visszajuttatásának  elmulasztása,  feltéve,  hogy  a  támogatásban 
részesülő  a  mulasztás  tényének  igazolására  igazolási  kérelmet  nem  terjesztett  elő,  illetőleg 
előterjesztett igazolási kérelme elutasításra került. 
(5)  A  (4)  bekezdés  a)  pontjában  foglalt  esetek  megvalósulásakor  a  rendszeres  szociális 

segély  összege  a  mulasztást  követő  hónap  1.  napjától  kezdődően  6  hónap  időtartamig  a 
korábban folyósított támogatási összeg 75 %ára csökkentendő. 
(6) Szüneteltetni kell  a rendszeres szociális segély  folyósítását az Szt. 37/C.§ában  foglalt 

esetben. 
(7)  A  (3),  (5),  valamint  (6)  bekezdésekben  foglaltakról  szintén  a  Polgármester  dönt 

határozattal. 
(7) A  Polgármester  a  (2),  valamint  (7)  bekezdésben  foglalt  határozatainak  egy  példányát 

megküldi a CSCSSZ vezetőjének, feladatai elősegítése érdekében. 
(8)  A  támogatás  postai  úton  történő  folyósításáról  a  Jegyző  a  Városgazdálkodási  Iroda 

közreműködésével utólag, minden hónap 5. napjáig gondoskodik. 
(9)  A  támogatási  jogosultság  feltételeit  a  Polgármester  a  9.§  (5)  bekezdésében  foglaltak 

szerint felülvizsgálja. 
(10) Amennyiben a (9) bekezdésben hivatkozott felülvizsgálat eredménye 
a) a jogosultság tényét érinti, erről a Polgármester határozatot hoz, 
b) a jogosultság tényt nem érinti, akkor a Polgármester – külön határozat megszövegezése 

nélkül – értesíti a támogatásban részesülőt. 
7.§ A Szocr. a következő 19/E. §sal egészül ki: 
19/E.§  (1)  Amennyiben  a  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  személy  kereső 

tevékenységet  folytat  –  ide  nem értve  az  önkormányzat  által  szervezett  közcélú,  közhasznú 
foglalkoztatást – részére a kereső tevékenység kezdő napjától számított 6 hónapos időtartamig 
– feltéve, hogy a foglalkoztatás folyamatosan fennáll – a rendszeres szociális segélyt az Szt. 
37/E.§ának (3) bekezdésében foglaltak szerint csökkentett összegben kell továbbfolyósítani. 
(2)  Az  (1)  bekezdésben  foglalt  továbbfolyósítás  feltétele,  hogy  a  keresőtevékenységet 

folytató, 
a)  a  CSCSSZnek  keresőtevékenységének  megkezdését  munkaszerződése,  egyéni 

vállalkozói igazolványa bemutatásával, illetve 
b) a keresőtevékenység folyamatos fennállását, pedig havi bérfizetési jegyzékeinek, vagy a 

foglalkoztató  által  havonta  kiadott  munkáltatói  igazolásnak  a  CSCSSZhez  történő 
bemutatásával igazolja. 
(3)  Az  egyéni  vállalkozói  igazolvánnyal  rendelkező  aktív  korúakra  a  (2)  bekezdés  b) 

pontjában  foglalt  igazolási  kötelezettség  nem  terjed  ki,  az  egyéni  vállalkozói  jogviszony 
folyamatos  fennállásáról  a Polgármester  a  rendelkezésére álló külön  nyilvántartások alapján 
győződik meg. 
(4) A továbbfolyósítás tényéről a Polgármester határozattal rendelkezik. 
(5) Meg kell szüntetni a továbbfolyósítást, amennyiben a kereső tevékenységet végző aktív 

korú a (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. 
8.§ A Szocr. 20.§ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
20.  §  (1)  Rendszeres  szociális  segélyt  állapítható  meg  annak  az  aktív  korú 

egészségkárosodott személynek, aki munkaképességét legalább 67 %ban elvesztette, vagy a 
vakok  személyi  járadékában,  illetőleg  fogyatékossági  támogatásban  részesül,  feltéve,  hogy 
saját maga vagy családja megélhetése más módon nem biztosított.



4 

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az 
egy  fogyasztási  egységre  jutó  havi  jövedelme  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 90 %át és vagyona nincs. 
(3) A rendszeres szociális segély iránti kérelemhez csatolni kell: 
a) rendszeres pénzellátás iránti igényt elutasító határozatot, 
b) rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító határozatot, illetve az utolsó 3 hónap 

folyósítási szelvényét, 
c) a kérelmező családja jövedelemigazolásait, 
d) munkaképességét 67 %ban elvesztett kérelmező esetében az OEPOOSZI I.fokú orvosi 

Bizottsága – munkaképesség csökkenés %os mértékéről készült – szakvéleményét, 
e)  vakok  személyi  járadékában,  illetőleg  fogyatékossági  támogatásban  részesülő  személy 

esetén a Magyar Államkincstár  illetékes Regionális  Igazgatóságának  igazolását e  támogatás 
folyósításáról, 
f) a kérelem mellett szereplő vagyon, illetve jövedelemnyilatkozatot. 
(4)  Amennyiben  a  támogatást  kérelmező  nem  rendelkezik  a  (3)  bekezdés  d)  pontjában 

szereplő okirattal, azt a Polgármester, a Szociális Iroda közreműködésével hivatalból beszerzi 
az illetékes szervtől. 
(5)  A  rendszeres  szociális  segély  megállapítása  –  a  (3)  bekezdés  d)  pontjában  szereplő 

szakvélemény alapján – történhet 
a) határozott, illetve 
b) határozatlan időtartamra. 
(6) Amennyiben a támogatás az (5) bekezdés a) pontja alapján határozott időtartamra kerül 

megállapításra, annak végdátuma a soros OOSZI felülvizsgálatra rendelés hónapjának utolsó 
napja. 
(7) A  (6)  bekezdésben  hivatkozott  felülvizsgálatot  a Polgármester  a Szociális  Iroda útján 

kezdeményezi az azt lefolytató szervnél. 
(8)  A  lefolytatott  OOSZI  felülvizsgálat  eredményétől  függően  –  a  jogosultsági  feltételek 

további  fennállása  esetén  –  a  Polgármester  a  (6)  bekezdés  szerint  ismét  támogatási 
jogosultságot állapíthat meg külön határozatban. 
(9) A  támogatás az  (5) bekezdés b) pontja alkalmazásában  határozatlan  időre akkor kerül 

megállapításra,  amennyiben  a  kérelmező  által  csatolt,  vagy  a  rendelkezésre  álló  OOSZI 
szakvélemény  alapján  nevezett  orvosi  felülvizsgálata  nem  szükséges.  A  támogatási 
jogosultság  azonban  ebben  az  esetben  is  a  23.  §  (4)  bekezdésének  megfelelően 
felülvizsgálatra kerül. 
9.§ A Szocr. 21.§a helyébe a következő rendelkezés lép: 
21.  §  (1)  Nem  állapítható  meg,  illetve  a  már  megállapított  rendszeres  szociális  segély 

folyósítását meg kell szüntetni: 
a) az Szt. 37/B.§a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt esetekben, 
b) ha a  támogatásban  részesülő  (2) bekezdésben  foglalt kötelezettségét  2 éven belül kettő 

alkalommal megszegi, 
c)  a  jogosult  (állandó  bejelentett)  lakcímének  megváltozása  esetén,  feltéve,  hogy  az  az 

Önkormányzat illetékességi területén kívül létesült, 
d) a jogosult halála esetén. 
(2)  A  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  köteles  a  támogatási  jogosultság 

felülvizsgálatához  szükséges  iratokat  megadott  határidőig  a  polgármester  részére 
visszajuttatni. 
10.§ A Szocr. 22. §a helyébe a következő rendelkezés lép: 
22.§ (1) A rendszeres szociális segély alapösszgének megállapítása során az Szt. 37/E.§nak 

rendelkezései irányadóak. 
(2)  A  rendszeres  szociális  segély  (1)  bekezdésben  megállapított  alapösszegén  felül  az 

Önkormányzat  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összege  és  (1)  bekezdés  szerinti 
alapösszeg  különbözetével  azonos  mértékű  kiegészítő  összeget  állapít  meg  a  rendszeres 
szociális segélyre jogoult számára. 
(3)  Amennyiben  a  (2)  bekezdés  szerint  meghatározott  kiegészítő  összeg  az  ezer  forintot 

nem érné el, a jogosult részére ezer forint összegű kiegészítő összeget kell megállapítani.
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(4) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő a 21.§ (2) bekezdésében foglalt 
kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  rendszeres  szociális  segélyének  alap  és  kiegészítő 
összegét  a  kötelezettségszegést  követő  hónap  első  napjától  2  hónap  időtartamig  75  %os 
mértékben kell folyósítani. 
11.§ A Szocr. 23.§a (3)(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
(3)  A  támogatási  jogosultság  feltételeit  a  Polgármester  a  9.§  (5)  bekezdésében  foglaltak 

szerint felülvizsgálja. 
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben hivatkozott felülvizsgálat eredménye 
a) a jogosultság tényét érinti, erről a Polgármester határozatot hoz, 
b) a jogosultság tényt nem érinti, akkor a Polgármester – külön határozat megszövegezése 

nélkül – értesíti a támogatásban részesülőt. 
12.§ A Szocr. 24.§a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2)  Időskorúak  járadéka  az  Szt.  32.§a  (1)  bekezdésének  a)c)  pontjában,  valamint  (3) 

bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételek esetén állapítható meg. 
13.§ A Szocr. 25.§a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1)  Az  időskorúak  járadéka  havi  összegének  meghatározása  során  az  Szt.  32/C.§ban 

foglaltakat kell alkalmazni. 
14.§ A Szocr. 26.§a (3)(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
(3)  A  támogatási  jogosultság  feltételeit  a  Polgármester  a  9.§  (5)  bekezdésében  foglaltak 

szerint felülvizsgálja. 
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben hivatkozott felülvizsgálat eredménye 
a) a jogosultság tényét érinti, erről a Polgármester határozatot hoz, 
b) a jogosultság tényt nem érinti, akkor a Polgármester – külön határozat megszövegezése 

nélkül – értesíti a támogatásban részesülőt. 
15.§ A Szocr. 57.§a helyébe a következő rendelkezés lép: 
57.§  Az  igazolvány  iránti  kérelemhez  –  e  rendelet  7.  §ban  meghatározottakon  felül  – 

mellékelni  kell  a  háziorvos  igazolását  a  havi  rendszeres  gyógyító  ellátási  szükséglet 
mértékéről. 
16.§ A Szocr. 58.§a helyébe a következő rendelkezés lép: 
58.§ (1) A közgyógyellátásra való jogosultságról a Jegyző dönt. 
(2) A közgyógyellátásra  való  jogosultság elbírálásával,  valamint az  igazolvány kiadásával 

kapcsolatos eljárás során az Szt. 49.53.§aiban, valamint e rendelet 56.58§aiban foglaltakat 
kell alkalmazni. 
17.§ (1) A gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X.21.) 

BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt.  rendelete  (a  továbbiakban:  Gyámr.)  4.§a  (1) 
bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
b) vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 
ba)  különkülön  számított  forgalmi  értéke,  illetőleg  összege  az  öregségi  nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy 
bb)  együttes  forgalmi  értéke  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  a 

hetvenszeresét meghaladja. 
Nem  minősül  vagyonnak  az  az  ingatlan,  amelyben  a  szülő  vagy  a  tartásra  köteles  más 

törvényes  képviselő  életvitelszerűen  lakik,  az  a  vagyoni  értékű  jog,  amely  az  általuk  lakott 
ingatlanon fennáll, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; 
(2) A Gyámr. 4.§a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
d) közeli hozzátartozó: 
da) a szülő, 
db) a szülő házastársa, élettársa, 
dc) a 20 évesnél  fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező vér szerinti, örökbefogadott, 

illetve nevelt gyermek, 
dd) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
de)  a  25  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkező,  felsőoktatási  intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott és nevelt gyermek,
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df)  korhatárra  való  tekintet  nélkül  a  tartósan  beteg,  illetve  a  testi,  érzékszervi,  értelmi, 
beszéd  vagy  más  fogyatékos  vérszerinti,  örökbe  fogadott,  illetve  nevelt  gyermek 
(továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dg)  a  18.  életévét  be  nem  töltött  gyermek  vonatkozásában  a  vér  szerinti  és  az 

örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 
(3) A Gyámr. 4.§a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
m)  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 árvaellátásra  jogosult  fogyatékkal élő,  illetve  tartósan 
beteg  vagy  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  mezőgazdasági  termelők 
nyugdíj  előtti  támogatása,  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. 
18.§ A Gyámr. 7.§a helyébe a következő rendelkezés lép: 
7. § Az e rendeletben meghatározott, támogatási hatáskört gyakorló a jogosultsági feltételek 

megléte,  ellenőrzése,  illetve  a  szociális  körülmények  vizsgálata  céljából  szükség  szerint 
környezettanulmányt készít. 
19.§ A Gyámr. 13.§a helyébe a következő rendelkezés lép: 
13.  §  Rászorultság  esetén  gyermekvédelmi  és  ifjúsági  támogatás  keretében  a  jogosult 

számára: 
a) pénzbeli ellátásként 
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
ab) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
ac) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 

b) természetbeni ellátásként 
ba) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
bb) 
bc) közgyógyellátás, 

c) kedvezményként 
ca) gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye, 

állapítható  meg  a  Gyvtben,  az  Sztben,  egyéb  jogszabályban,  valamint  e  rendeletben 
meghatározott feltételek szerint. 
20.§ A Gyámr. 14. §át megelőző cím és alcím, valamint a Gyámr. 14. §a helyébe  a 

következő rendelkezés lép: 

II.CÍM 

Pénzbeli ellátások 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

14.§ A Jegyző az arra jogosultak számára rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságot állapít meg, külön jogszabályban foglalt rendelkezéseknek megfelelően.
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21.§ A Gyámr. 15.§a (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
d)  tartásra nem kötelezett gyám családjába  fogadott gyermek esetében – gyermekenként – 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %át. 
22.§  A  Gyámr.  16.§a  (3)  bekezdésének  a)b)  pontjai  helyébe  a  következő 

rendelkezések lépnek: 
a) oktatási  intézmény nappali tagozatán tanuló, 18. életévét betöltött fiatal felnőttek esetén 

az intézmény által kiállított tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást, 
b)  óvodai  nevelésben,  általános  iskolai  és  középfokú  oktatásban  részt  vevő  kiskorúak 

esetében a gyermekvédelmi felelős és az óvonő/osztályfőnök javaslatát, véleményét, 
23.§ A Gyámr. a 17.§t követően a következő alcímmel és 17/A §sal egészül ki: 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

17/A.§ A Jegyző az arra jogosultak számára kiegészítő gyermekvédelmi támogatást állapít 
meg, külön jogszabályban foglalt rendelkezéseknek megfelelően. 
24.§ A Gyámr. 26.§a helyébe a következő rendelkezés lép: 
26.§  Az  igazolvány  iránti  kérelemhez  –  e  rendelet  7.  §ban  meghatározottakon  felül  – 

mellékelni  kell  a  háziorvos  igazolását  a  havi  rendszeres  gyógyító  ellátási  szükséglet 
mértékéről. 
25.§ A Gyámr. 27.§a helyébe a következő rendelkezés lép: 
27.§ (1) A közgyógyellátásra való jogosultságról a Jegyző dönt. 
(2) A közgyógyellátásra  való  jogosultság elbírálásával,  valamint az  igazolvány kiadásával 

kapcsolatos eljárás során az Szt. 49.53.§aiban, valamint e rendelet 25.27.§aiban foglaltakat 
kell alkalmazni. 
26.§ A Gyámr. 1. számú mellékeltének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
27.§  (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 c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
c) közeli hozzátartozó: 
ca) a házastárs, 
cb) az élettárs, 
cc) a 20 évesnél  fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező vér szerinti, örökbefogadott, 

illetve nevelt gyermek, 
cd) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
ce)  a  25  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkező,  felsőoktatási  intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott és nevelt gyermek, 
cf)  korhatárra  való  tekintet  nélkül  a  tartósan  beteg,  illetve  a  testi,  érzékszervi,  értelmi, 

beszéd  vagy  más  fogyatékos  vérszerinti,  örökbe  fogadott,  illetve  nevelt  gyermek 
(továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
cg)  a  18.  életévét  be  nem  töltött  gyermek  vonatkozásában  a  vér  szerinti  és  az 

örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 
(2) Az Intr. 4.§a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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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  árvaellátásra  jogosult  fogyatékkal  élő,  illetve  tartósan  beteg  vagy  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  mezőgazdasági  termelők  nyugdíj  előtti  támogatása,  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. 
28.§ Az Intr. 13.§a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
(4) A CSGYK speciális szolgáltatásként 
a) gyermekek részére végzett utcai szociális munkát lát el, 
b) kapcsolattartási ügyeletet működtet, 
c) kórházi szociális munkát lát el, 
d) készenléti szolgáltatot működtet, 
illetőleg gondoskodik ezen szolgáltatások elérhetőségéről. 
29.§ Az Intr. 16.§a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
16. § (1) BudapestCsepel Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozását 
a) gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezéssel, 
b) családok átmeneti otthonában történő elhelyezéssel, 
c) helyettes szülői szolgáltatás biztosításával, valamint 
d) egyéb – alapítványi – intézmények közreműködésével biztosítja. 
30.§ Az Intr. 17.§a (2)(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2)  BudapestCsepel  Önkormányzata  a  gyermekek  átmeneti  otthonában  történő 

elhelyezésről külső szervvel kötött ellátási szerződés/megállapodás útján gondoskodik. 
(3) Az ellátás (szolgáltatás) biztosításának feltételeit a (2) bekezdésben meghatározott felek 

az ellátási szerződésben/megállapodásban rögzítik. 
31.§ Az Intr. 18.§a (2)(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2) BudapestCsepel Önkormányzata a családok átmeneti otthonában történő elhelyezésről 

külső szervvel kötött ellátási szerződés/megállapodás útján gondoskodik. 
(3) Az ellátás (szolgáltatás) biztosításának feltételeit a (2) bekezdésben meghatározott felek 

az ellátási szerződésben/megállapodásban rögzítik. 
32.§ Az Intr. a következő alcímmel és 18/A.§sal egészül ki: 

Helyettes szülői szolgáltatás 

18/A.§ (1) Helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában 
biztosítja, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján. 
(2) BudapestCsepel Önkormányzata a helyettes szülői szolgáltatásról külső szervvel kötött 

ellátási szerződés/megállapodás útján gondoskodik. 
(3) Az ellátás (szolgáltatás) biztosításának feltételeit a (2) bekezdésben meghatározott felek 

az ellátási szerződésben/megállapodásban rögzítik. 
33.§ Az Intr. 20. §a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
20. § (1) A családsegítő szolgáltatást biztosítása során a CSCSSZ 
a) gondoskodik az Szt 64.§ (4) bekezdésében felsorolt szolgáltatásokról, 
b)  koordinálja  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  személyek  rendszeres  szociális  segélyét 

igénylő, illetve a már támogatásban részesülő személyek együttműködési kötelezettségét,
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c)  az  adósságterhekkel  és  lakhatási  problémákkal  küzdők  számára  –  külön  rendeletben 
meghatározott feladatkörrel – Adósságkezelési Irodát működtet, 
d)  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatottak  részére  együttműködési  programokat, míg  a  tartós 

munkanélküliek számára egyéni és csoportos szolgáltatásokat szervez, 
e)  szenvedélybetegek,  kábítószerproblémával  küzdők,  valamint  családtagjaik  számára 

szociális csoportmunka keretében szolgáltatást nyújt, 
f) családok számára konfliktuskezelő mediációs szolgáltatást szervez, 
g) külső szervezet közreműködésével gondoskodik a közösségi pszichiátriai ellátásról, 
h)  ifjúsági  tanácsadást,  valamint  információs  szolgáltatásokat  biztosító  programokat 

működtet, 
i) veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, 
j)  szükség  esetén  –  költségvetése  függvényében,  Szervezeti  Működési  Szabályzatában 

meghatározott  feltételek  szerint  –  természetbeni  támogatást  nyújthat  gondozottjai  számára, 
különösen  élelmiszerjegy,  tüzelőszállítás,  gyógyszerkiváltás,  illetékbélyeg,  közlekedési  jegy 
formájában, illetve az intézmény által begyűjtött aktuális adománykészletből. 
(2)  Az  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  tevékenysége  megvalósítása  során  a 

CSCSSZ: 
a)  tájékoztatást  ad  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  részére  az  együttműködési,  illetve 

foglalkoztatási kötelezettségről, valamint lehetőségekről, 
b) az aktív korú nem foglalkoztatottal – külön rendeletben meghatározott – együttműködési 

megállapodást köt, 
c)  a  külön  rendeletben  együttműködésre  kötelezett  aktív  korú  nem  foglalkoztatott 

bevonásával gondoskodik az egyénre szabott együttműködési programok kidolgozásáról, 
d) közcélú munkalehetőség felajánlása végett az aktív korú nem foglalkoztatottat az FKFSZ 

Khthoz irányítja, vagy 
e)  közhasznú,  illetve  egyéb  munkalehetőség  felajánlása  céljából  az  aktív  korú  nem 

foglalkoztatottat a Munkaügyi Központhoz irányítja, 
f) nyilvántartást vezet az aktív korú nem foglalkoztatottakról, 
g)  tájékoztatja  a  Polgármestert  a  –  külön  rendeletben  meghatározott  –  együttműködési 

kötelezettségét nem teljesítő aktív korúakról. 
(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott együttműködési program különösen: 
a) egyéni esetkezelés, folyamatos gondozásba vétel, 
b) csoportos foglalkozás, terápiás jellegű tréning, 
c) probléma megbeszélés, 
d) alapismeretek megszerzésének elősegítése, 
e) személyiségfejlesztő, önismereti, kommunikációskészségfejlesztő tréning, 
f) munkavégzésre felkészítő programok. 
34.§ Az Intr. 22/A.§a helyébe a következő rendelkezés lép: 
22/A.  §  (1)  BudapestCsepel  Önkormányzata  az  Szt.  65.§ban  meghatározott 

jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtásról  a  CSGK  3.  számú  Gondozási  Csoportja  útján 
gondoskodik. 
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk miatt 

rászoruló  idős  korú,  fogyatékos,  illetve  pszichiátriai  beteg  személyek  részére,  az  önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott térítésmentes 
szolgáltatás. 
(3) A szolgáltatás feltétele, hogy az azt igénylő személy képes legyen a segélyhívó készülék 

megfelelő  használatára,  valamint  havi  jövedelmének  mértéke  ne  haladja  meg  az  öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át, egyedülállóak esetében 300 %át. 
(4) Amennyiben a szolgáltatási  igénylő személy havi  jövedelmének mértéke meghaladja a 

(3)  bekezdésben  foglaltakat,  azonban  részére  egészségi  állapota,  fogyatékossága  alapján 
szakmailag  indokolt  az  adott  szolgáltatás  biztosítása,  a  CSGK  vezetője  méltányosságból 
engedélyezheti a szolgáltatás igénybevételét. 
(5) A szolgáltatás biztosítása kérelemre indul, melyet a lakóhely szerint illetékes Gondozási 

Csoport vezetőjénél formanyomtatvány kitöltésével kell kezdeményezni. 
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott nyomtatványhoz a kérelmezőnek mellékelni kell
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a) a háziorvos javaslatát, 
b)  saját,  illetve  –  családos  kérelmező  esetén  –  családja    7.§  (2)(4)  bekezdéseiben 

meghatározott jövedelemigazolását. 
35.§  (1)  E  rendelet  –  a  (2)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  –  2006.  április  1jén  lép 

hatályba. 
(2)  E  rendelet  2.§ának  (1)  bekezdése,  67.§a,  9.§a,  1416.§a,  2425.§a 

2006. július 1jén lép hatályba. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
a) a Szocr. 
aa) 4.§a (1) bekezdésének a) pontjában a „ rokkantsági járadék”  szövegrész, 
ab) 25.§ának (2) bekezdése, 
ac)  35.§a  (3)  bekezdésének  a)  pontjában  a  „ rendszeres  gyermekvédelmi  támogatás“  

szövegrész 
b) a Gyámr. 
ba) 4.§ (1) bekezdés a) pontjában a „ rokkantsági járadék”  szövegrész 
bb)  15.§a  (4)  bekezdésének  a)  pontjában  az  „aki  nem  részesül  rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban, illetve”  szövegrész, 
c) az Intr. 
ca) 4.§ (1) bekezdés a) pontjában a „ rokkantsági járadék”  szövegrész, 
cb) 12. §a (1) bekezdésének cab)cac) pontjai, 
cc) 21. §a, 
cd) 3132.§a. 

(4) 2006. július 1jén hatályát veszti 
a) a Szocr. 
aa)  9.§a  (3)  bekezdésének  b)  pontjában  a  „valamint  méltányossági  közgyógyellátás 

esetében”  szövegrész, 
ab) 56.§ának (5) bekezdése, 

b) a Gyámr. 
ba) 25.§ának (4) bekezdése. 

36.§ (1) E rendelet 35.§a (1) bekezdésében foglalt hatálybalépéssel egyidejűleg 
a) a Szocr. 
aa)  3.§  (1)  bekezdésében,  valamint  (3)  bekezdésének  b)  pontjában  a  „kerületben 

lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel”   szövegrész  helyébe  „kerületben 
(állandó  bejelentett)  lakóhellyel,  (állandó  bejelentett)  lakóhely  hiányában,  a  kerületben 
(bejelentett) tartózkodási hellyel”  szövegrész, 
ab)  19/C.§  e)  pontjában  a  „munkanélküli  járadék”   szövegrész  helyébe  „álláskeresési 

támogatás” , a „munkanélküli  járadékra”  szövegrész helyébe „álláskeresési  támogatásra”  
szövegrész, 
b) a Gyámr. 
ba)  3.§  (1)  bekezdésében  a  „kerületben  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási 

hellyel”   szövegrész  helyébe  „kerületben  (állandó  bejelentett)  lakóhellyel,  (állandó 
bejelentett) lakóhely hiányában, a kerületben (bejelentett) tartózkodási hellyel”  szövegrész, 
c) az Intr. 
ca)  3.§  (1)  bekezdésében  a  „kerületben  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási 

hellyel”   szövegrész  helyébe  „kerületben  (állandó  bejelentett)  lakóhellyel,  (állandó 
bejelentett) lakóhely hiányában, a kerületben (bejelentett) tartózkodási hellyel”  szövegrész 
cb) 13.§a (2) bekezdésében a „speciális, szolgáltatások is biztosít”  szövegrész helyébe a 

„ speciális  szolgáltatásokat    illetőleg  azokhoz  való  hozzáférési  lehetőséget  –  is  biztosít”  
szövegrész, 
cc) 17.§ (5) bekezdésében a „CSGYSZ” szövegrész helyébe „CSGYK” szövegrész 

lép. 
(2) 2006. július 1jén 
a)  a  Szocr.  56.§  (2)(4)  bekezdéseiben  a  „ közgyógyigazolványra  kiadható  igazolt 

gyógyszerköltsége  a  térítési  díj  alapján“   szövegrész  helyébe  „havi  rendszeres  gyógyító 
ellátás költségének mértéke“  szövegrész,
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b)  Gyámr.  25.§  (2)(3)  bekezdéseiben  a  „ közgyógyigazolványra  kiadható  igazolt 
gyógyszerköltsége  a  térítési  díj  alapján“   szövegrész  helyébe  „havi  rendszeres  gyógyító 
ellátás költségének mértéke“  szövegrész 
lép. 

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

Záradék: 
Kihirdetve 2006. március  21.  napján 

Ábrahámné Turner  Rita sk. 

Szervezési Iroda vezetője 

1. számú melléklet az 5/2006. (III. 21.) Kt. számú rendelethez 

A gyermekétkeztetés térítési díjának méltányossági kedvezményeinek rendszeréről 

Méltányossági kedvezmény mértéke 

Méltányossági kedvezmény esetei  10 %  20 %  30 %  40 %  50 % 

A.)  HA  a  gyermek  részére  megállapított 
normatív kedvezmény mértéke 50 %, és a 
gyermek  rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül 

XX 

B.)  HA  a  gyermek  részére  megállapított 
normatív kedvezmény mértéke 30 % vagy 
50  %,  és  a  gyermek  nem  részesül 
rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményben, és a család egy főre jutó 
havi  jövedelme  nem  haladja  meg  az 
öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 150 %át. 

XX 

C.)  HA  a  gyermek  részére  megállapított 
normatív  kedvezmény  mértéke  30  %, 
vagy  50  %,  és  a  gyermek  nem  részesül 
rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményben, és a család egy főre jutó 
havi  jövedelme  meghaladja  az  öregségi 
nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 
150  %át,  de  nem  éri  el  annak 
200 %át. 

XX 

D.)  HA  a  gyermek  nem  részesül  normatív 
kedvezményben és a család egy  főre  jutó 
havi  jövedelme  meghaladja  az  öregségi 
nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 
100 %át, de nem éri el annak 200 %át 

XX 

E.)  HA  a  családban  –  a  jogosult  gyermeket 
kivéve  –  más  tartósan  beteg  vagy 
fogyatékos gyermek is van 

XX
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F.)  HA  az  intézményvezető  –  a  Képviselő 
testület    a  család  körülményei 
ismeretében  rendkívüli  méltányosság 
gyakorlását tartja indokoltnak 

XX  XX  XX  XX  XX


