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25/2006. (IX.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. r endelete 

a szociális ellátások rendszerér ől szóló 25/2003.(X.21.) BudapestCsepel 
Önkormányzata Kt. r endelet módosításáról 

1.§  A  szociális  ellátások  rendszeréről  szóló  25/2003.(X.21.)  BudapestCsepel 
Önkormányzata Kt. rendelete (a  továbbiakban: Szocr.) 7.§ (7) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
(7) E rendelet 3.§ának (3) valamint (4) bekezdésében meghatározott személyek esetében a 

szociális ellátások iránti kérelmük elbírálásához az e rendeletben, illetve egyéb jogszabályban 
meghatározott,  az  adott  támogatási  formára  vonatkozó  kérelmek  mellé  csatolandó 
mellékleteken,  igazolásokon felül csatolniuk szükséges a pénzbeli és  természetbeni szociális 
ellátások  igénylésének  és  megállapításának,  valamint  folyósításának  részletes  szabályairól 
szóló  63/2006.(III.27.)Korm.rendelet  (továbbiakban:  Szr.)  11.§ában  meghatározott 
igazolásokat is. 
2.§ A Szocr. 8.§ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
8.§  A  szociális  hatáskört  gyakoró  szerv  e  rendelet  13.§  (2)  bekezdésében  meghatározott 

ellátások  esetében,  amennyiben  azt  a  tényállás  tisztázása  vagy  jogerős  határozatban 
megállapított  kötelezettség  teljesítésének  ellenőrzése  szükségessé  teszi,  szociális 
helyzetfelmérést/környezettanulmányt (helyszíni szemlét/helyszíni ellenőrzést) végez. 
3.§ A Szocr. 11.§ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
11.  §  (1) A  jogosulatlanul  igénybe  vett  ellátás megtérítésével  kapcsolatban  az Szt.  17.  § 

ának rendelkezéseit kell alkalmazni. 
4.§ A Szocr. 15.§ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 
(5)  A  (2)  bekezdés  c)  pontjában  foglalt  megállapodási  kötelezettség  teljesítéseként  a 

rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  köteles  a  (3)  bekezdés  b)  pontjában meghatározott 
nyilvántartásba  vételének  napjától  számított  60  napon  belül  a  CSCSSZszel  beilleszkedést 
segítő programról szóló megállapodást kötni. 
5.§ A Szocr. 19/B.§ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
19/B. § A CSCSSZ vezetője értesítési kötelezettsége teljesítéseként értesíti 
a) a Polgármestert 
aa) az aktív korú nem foglalkoztatottak nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartásba vétel 

időpontjától számított 3 napon belül, 
ab)  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatottakkal  kötött  együttműködési  megállapodások 

megküldésével a megkötéstől számított 3 napon belül, 
ac)  a  19.§  (2)  bekezdésében,  valamint  19/A.§  (2)  bekezdésében  foglalt  értesítés 

kézhezvételétől számított 3 napon belül, az abban foglaltakról, 
ad)  a  megkötött  együttműködési  megállapodások  módosítása  esetén  haladéktalanul,  a 

módosított megállapodás megküldésével, 
b) az FMK kirendeltségét érintettség esetén 
ba)  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatottakkal  megkötött  együttműködési  megállapodások 

megküldésével a megkötéstől számított 3 napon belül, 
bb)  a  megkötött  együttműködési  megállapodások  módosítása  esetén  haladéktalanul,  a 

módosított megállapodás megküldésével, 
c) az FKFSZ Khtt érintettség esetén 
ca)  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatottakkal  megkötött  együttműködési  megállapodások 

megküldésével a megkötéstől számított 3 napon belül, 
cb)  a  megkötött  együttműködési  megállapodások  módosítása  esetén  haladéktalanul,  a 

módosított megállapodás megküldésével, 
d) évente legalább egy alkalommal a Jegyzőt 
da)  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatottakkal  megkötött  együttműködési  megállapodások 

(beilleszkedést segítő program) végrehajtásáról.
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6.§  A  Szocr.  19/C.§ának  e)g)  pontjai  helyébe  a  következő  rendelkezések  lépnek, 
egyidejűleg a 19/C.§ a következő h) ponttal egészül ki: 
e)  az  FMK  Kirendeltség  igazolását  arról,  hogy  számára  az  álláskeresési  támogatás 

folyósítását  keresőtevékenység  folytatása  miatt  a  folyósítási  idő  lejártát  megelőzően 
szüntették  meg  és  a  keresőtevékenységet  követően  álláskeresési  támogatásra  nem  szerzett 
jogosultságot,  továbbá  igazolást  a  munkaviszonyban  töltött,  álláskeresési  támogatás 
megállapításánál figyelembe vehető napok számáról, vagy 
f) álláskeresési támogatában nem részesült kérelmező esetén az illetékes FMK Kirendeltség 

vagy a lakó, tartózkodási hely szerint  illetékes települési önkormányzat által kijelölt szerv – 
kerületi  lakosok  esetében:  a  CSCSSZ  –  által  kiállított  igazolást  az  Szt.  37/A.  §  (3) 
bekezdésének c) pontja szerinti megelőző együttműködés teljesítéséről, 
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  alatti  legalább  3  hónap  megelőző  együttműködés  tényéről  az  illetékes  FMK 
Kirendeltség  vagy  a  lakó,  tartózkodási  hely  szerint  illetékes  települési  önkormányzat  által 
kijelölt  szerv – kerületi  lakosok esetében: a CSCSSZ – által kiállított  igazolást, valamint az 
ellátás  megszünéséről  szóló  határozat  másolatát,  feltéve,  hogy  azt  nem  BudapestCsepel 
Önkormányzata Polgármestere hozta, 
h)  közös  háztartásban  élő  gyermek(ek)  vonatkozásában  tanulói,  hallgatói  jogviszonyról 

szóló igazolást, valamint tartósan beteg, illetve testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más 
fogyatékos gyermek esetében ezen állapotot  igazoló – külön  jogszabályban meghatározott – 
iratot. 
7.§ A Szocr. 19/D.§ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
19/D.§  (1) A  támogatás  iránti  kérelemről  a  Polgármester  határozattal,  illetőleg  végzéssel 

dönt. 
(2)  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. 
(3) Az Szt 37/B.§ (2) bekezdésének alkalmazása során 
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, 
be)  a  15.§  (3)  bekezdésének  a)  pontjában  foglalt  megjelenési,  illetőleg  a  15.§  (5) 

bekezdésében  foglalt megállapodási kötelezettség határidőn belüli  nem  teljesítése,  feltéve, 
hogy  a  támogatásban  részesülő  a  mulasztás  tényének  igazolására  igazolási  kérelmet  nem 
terjesztett elő, illetőleg előterjesztett igazolási kérelme elutasításra került. 
(4) A (3) bekezdés alkalmazása során 
a) a (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetek valamelyikének megvalósulásakor a rendszeres 

szociális  segély  összege  a  mulasztást  követő  hónap  1.  napjától  kezdődően  6  hónap 
időtartamig a korábban folyósított támogatási összeg 75 %ára csökkentendő, 
b)  a  (3)  bekezdés  b)  pontjában  foglalt  esetek  valamelyikének  megvalósulásakor  a 

rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.
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(5) Szüneteltetni kell  a rendszeres szociális segély  folyósítását az Szt. 37/C.§ában  foglalt 
esetben. 
(6)  Az  (2),  (4),  valamint  (5)  bekezdésekben  foglaltakról  szintén  a  Polgármester  dönt 

határozattal. 
(7) A Polgármester az (1), valamint (6) bekezdésben  foglalt határozatainak egy példányát, 

illetve  azok  jogerőre  emelkedéséről  szóló  értesítést  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. 
8.§ A R. 22.§ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(4) Amennyiben a rendszeres  szociális  segélyben  részesülő a 21.§ (2) bekezdésben  foglalt 

kötelezettségének nem tesz eleget rendszeres szociális segélyét meg kell szüntetni. 
9.§ A Szocr. 23.§a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
(6)  A  Polgármester    amennyiben  az  éves  költségvetési  keret  ezt  lehetővé  teszi    az  év 

utolsó  hónapjában  a  12.  havi  járandóságon  felül  hivatalból  13.  havi  juttatás  kiutalása  felől 
gondoskodhat, a támogatásban részesülő egyidejű értesítése mellett. A kiutalás tényéről nem 
kell külön határozatot hozni. 
10.§ A R. 32.§a helyébe a következő rendelkezés lép: 
32.§  (1)  A  Polgármester  a  Szociális  Iroda  közreműködésével  a  jogerős  határozattal 

megállapított  ápolási  díjra  vonatkozó  jogosultság  feltételeit  kétévente  legalább  egy 
alkalommal felülvizsgálja. 
(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  felülvizsgálat  során  különösen  a  támogatásban 

részesülő 
a) jövedelmi/vagyoni viszonyainak vizsgálatára, valamint 
b) ápolási kötelezettségének teljesítése ellenőrzésére 
kerülhet sor. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat során a Polgármester (Szociális Iroda 

vezetője) az ápolási díjban részesülő ápolási kötelezettségének teljesítése vizsgálata céljából 
eseti  megkeresés  alapján  az  illetékes  háziorvos,  illetőleg  a  Csepeli  Gondozási  Központ 
(továbbiakban:  CSGK)  házigondozó  szolgálatának  munkatársai  közreműködését  is  igénybe 
veheti. 
(4)  Amennyiben  a  Polgármester  a  jogosultsági  feltételek  felülvizsgálata  során  az  ápolási 

kötelezettség nem teljesítésének tényét  Szr. 27.§ (2) bekezdés  állapítja meg, a 31.§ a) ponja 
szerinti intézkedéseket megteszi. 
11.§ A R. 54.§a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 
(12) A megállapított  támogatás  folyósításának megszüntetésére  az  53.§  (2)  bekezdésében 

foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. 
12.§ A R. 56.§ának (3)(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(3)  A  (2)  bekezdésen  kívül  közgyógyellátásra  jogosult  az  az  egyedülálló  III.  csoportos 

rokkantnyugdíjas  személy  is,  akinek  havi  jövedelme  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori  legkisebb  összegének  két  és  félszeresét  és  havi  rendszeres  gyógyító  ellátása 
költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %át. 
(4) A  (2)(3)  bekezdésen  kívül  közgyógyellátásra  jogosult  az  a  házassági  kötelékben  élő 

igénylő is, akinek családjában az egy főre jutó havi  jövedelmének mértéke nem haladja meg 
az  öregségi  nyugdíj mindenkori  legkisebb  összegének két  és  félszeresét,  és  havi  rendszeres 
gyógyító  ellátása  költségének  mértéke  eléri  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 20 %át, feltéve, hogy saját maga vagy házastársa 70 év feletti, vagy III. csoportos 
rokkantnyugdíjas.
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(5) A (2)(4) bekezdésben foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult továbbá az a 70 év 
feletti  egyedülálló  személy  is,  akinek havi  jövedelme nem haladja meg az öregségi  nyugdíj 
mindenkori  legkisebb  összegének  300  %át,  valamint  havi  rendszeres  gyógyító  ellátás 
költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %át. 
13.§ (1) E rendelet 2006. október 1jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alakalmazni kell. 
(2) E rendelet (1) bekezdésben foglalt hatálybalépésével egyidejűleg a Szocr. 
a)  9.§a  (3)  bekezdésének  a)  pontjában  szereplő  „pontjaiban,  valamint  56.§  (1) 

bekezdésében  meghatározott  ellátások“  szövegrész  helyébe  a  „pontjaiban  meghatározott 
ellátások“ szövegrész, 
b) 9.§a (3) bekezdésének e) pontjában szereplő „méltányossági közgyógyellátás esetében“ 

szövegrész helyébe a „közgyógyellátás esetében“ szövegrész, 
c)  15.§a  (6)  bekezdésében  szereplő  „évenkénti  felülvizsgálathoz  szükséges  iratokat  a 

megadott  határidőig“  szövegrész  helyébe  az  „felülvizsgálathoz  szükséges  iratokat  köteles  a 
megadott határidőig“ szövegrész, 
d)  19/C.§ának  b)  pontjában  szereplő  „okiratot  vagy  annak  hiteles  másolatát“  szövegrész 

helyébe az „okirat másolatát“ szövegrész, 
e) 40.§a (1) bekezdésének b) pontjában szereplő „a lakásban élők egy főre jutó jövedelme“ 

szövegrész  helyébe  „a  háztartás  összjövedelméből  számított  egy  főre  jutó  jövedelem“ 
szövegrész, 
f) 50.§a (1) bekezdésének b) pontjában szereplő „lakásának havi“ szövegrész helyébe „ a 

lakás havi“ szövegrész, illetve a „lakásban élők“ szövegrész helyébe „háztartás“ szövegrész, 
g)  50.§a  (1)  bekezdésének  c)  pontjában  szereplő  „család  esetén  pedig,  az“  szövegrész 

helyébe a „háztartás esetében pedig, a háztartás összjövedelméből számított“ szövegrész 
lép. 

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

Záradék: 
Kihirdetve 2006. szeptember 19. napján 

Ábrahámné Turner  Rita sk. 

Szervezési Iroda vezetője


