20/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. r endelete

a szociális ellátások r endszer ér ől szóló 25/2003.(X.21.) BudapestCsepel
Önkor mányzata Kt. r endelet módosításár ól
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, 26.§ában, illetve
32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális ellátások rendszeréről szóló helyi
önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:
1.§ (1) A szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) BudapestCsepel
Önkormányzata Kt. rendelete (a továbbiakban: Szocr.) 3.§ának (1) bekezdése felvezető
mondatának helyébe a következő rendelkezés lép:
„A rendelet hatálya kiterjed Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata illetékességi
területén élő, a kerületben  a személyiadat és lakcímnyilvántartás adataiba bejelentett –
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és e címen életvitelszerűen lakó“
(2) A Szocr. 3.§a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata illetékességi területén élnek, a
kerületben  a személyiadat és lakcímnyilvántartás adataiba bejelentett – lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkeznek és e címen életvitelszerűen laknak.“
2.§ A Szocr. 4.§ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) jövedelem: az Szt 4.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak.
b) vagyon: az Szt 4.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak.
c) család: az Szt 4.§ (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottak.
d) közeli hozzátartozó: az Szt 4.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározottak.
e) hozzátartozó: élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli
rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, továbbá a jegyes.
f) háztartás: az Szt 4.§ (1) bekezdésének f) pontjában meghatározottak.
g) egyedülálló: az Szt 4.§ (1) bekezdésének l) pontjában meghatározottak.
h) egyedülélő: az Szt 4.§ (1) bekezdésének e) pontjában meghatározottak.
i) rendszeres pénzellátás: az Szt 4.§ (1) bekezdésének i) pontjában meghatározottak.
j) kereső tevékenység: az Szt 4.§ (1) bekezdésének j) pontjában meghatározottak.
k) hajléktalan: az Szt 4.§ (2) bekezdésében meghatározott személy.
l) aktív korú: az Szt 4.§ (1) bekezdésének k) pontjában meghatározottak.
m) közcélú munka: olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minősülő állami
vagy helyi önkormányzati feladat ellátása, amelynek teljesítéséről – jogszabály alapján – a
települési önkormányzat gondoskodik. Különösen ilyen a települést érintő közfeladatok
ellátása, mint a közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása.
n) lakás: olyan összefüggő helyiségcsoport, amely helyiségei, közművesítettsége, melegvíz
ellátása és fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba sorolható.
o) összkomfortos lakás: az a lakás, amely legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű
lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WCvel, közművesítettséggel (villany,
vízellátással, szennyvízelvezetéssel), melegvízellátással, központi fűtési móddal rendelkezik.
p) komfortos lakás: az a lakás, amely legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű
lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WCvel, közművesítettséggel, melegvíz
ellátással és egyedi fűtési móddal (szilárd vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos
hőtároló kályhával, gázfűtéssel) rendelkezik.
q) félkomfortos lakás: az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel
meg, de legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel,
fürdőhelyiséggel és WCvel, közművesítettséggel (legalább villany és vízellátással) és egyedi
fűtési móddal rendelkezik.

r) komfort nélküli lakás: az a lakás, mely nem felel meg a félkomfortos lakás
követelményeinek, de legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és
főzőhelyiséggel, WC használatával és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint vízvétel
lehetősége biztosított.
s) lakószoba: az a helyiség, melynek alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, külső
határoló fala legalább 25 cm vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal,
ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára (folyosóra) nyílik, melegpadlója
van, továbbá fűthető és legalább egy kétméteres – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel
rendelkezik.
t) félszoba : az olyan lakószoba, amelynek alapterülete a 12 négyzetmétert nem haladja meg.
u) fűtési szezon: a naptári év utolsó, valamint az azt következő év első negyedéve.
v) egyeneságbeli rokon: azon rokonok, akik közül az egyik a másiktól származik, így a
felmenők és a lemenők (azaz a szülő, nagyszülő, dédszülő, a gyermek, unoka, dédunoka).
w) fogyasztási egység: az Szt 4.§ (1) bekezdésének n) pontjában meghatározottak.
(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.”
3.§ A Szocr. 7.§ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ (1) A szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles e
rendeletben  valamint egyéb jogszabályban  foglalt esetekben saját, valamint családja
jövedelmi, vagyoni viszonyairól nyilatkozni.
(2) Jövedelemnyilatkozat tételi kötelezettség esetén a jövedelemnyilatkozatban foglalt
jövedelem/jövedelmek típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát a
jövedelemnyilatkozathoz mellékelni szükséges.
(3) A Polgármester hatáskörébe tartozó
a) átmeneti segély,
b) temetési segély,
c) fűtési támogatás,
c) helyi lakásfenntartási támogatás,
d) 28.§ (2) bekezdés szerinti ápolási díj
iránti kérelmek előterjesztése során a 2. számú mellékletben meghatározott
jövedelemnyilatkozat kitöltése és csatolása, valamint az ahhoz szükséges mellékletek,
valamint  ha e rendelet kivételt nem tesz  az Szr. 1. számú mellékletében meghatározott
vagyonnyilatkozat kitöltése és csatolása kötelező.
(4) Amennyiben (3) bekezdésben foglalt jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelem
alkalmi munkából származik, csatolandó az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek
hiányában a tevékenységet végző által adott – a (6) bekezdésben meghatározott – időszakra
vonatkozó nyilatkozat.
(5) Amennyiben a (3) bekezdésben foglalt támogatásokat igénylő, illetőleg nagykorú
családtagja jövedelemmel nem rendelkezik, a jövedelemnyilatkozathoz  a jövedelemmel nem
rendelkező esetében  csatolandó a területileg illetékes regionális munkaügyi központ illetékes
kirendeltségének (továbbiakban: MK Kirendeltség) igazolása arról, hogy nevezett az
álláskeresők nyilvántartásában szerepele.
(6) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a támogatás iránti kérelem előterjesztését
megelőző három hónap jövedelmének átlaga.
(7) E rendelet 3.§ának (3) 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.
(8) A Polgármester a hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult megkeresni az állami
adóhatóságot, hogy az egy főre jutó jövedelem kiszámításához az igénylő valamint más
személy személyi jövedelemadójának alapját közölje.
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(9) A (8) bekezdésben meghatározott figyelembe veendő más személy személyi
jövedelemadója alapjának megkérése előtt a Polgármester beszerzi az érintett hozzájáruló
nyilatkozatát.”
4. § A Szocr. 9.§ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A 13. § (2) bekezdésében meghatározott szociális ellátások iránt benyújtott
kérelmek esetében a Polgármester, a 13. § (3) bekezdésben meghatározott szociális ellátások
esetében pedig a Jegyző határozattal, illetőleg végzéssel dönt. Az érdemi döntéshozatalt a
kérelem benyújtását követően a Szociális Iroda készíti elő és gondoskodik a határozat
végrehajtásáról is.
(2) A Polgármester által hozott I. fokú határozat, illetőleg végzés ellen  amennyiben
jogszabály eltérően nem rendelkezik  a Képviselőtestülethez, a Jegyző által hozott I. fokú
határozat, illetőleg végzés ellen a Középmagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatalához 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) Az ellátásokra való jogosultság kezdete:
a) e rendelet 13. § (2) bekezdése ad) pontjában meghatározott ellátási forma esetében a
kérelem – 6. § szerinti – előterjesztését követő hónap első napjával kezdődik, feltéve, hogy
korábbi jogosultság ezt nem befolyásolja,
b) e rendelet 13.§ (2) bekezdése bbc) pontjában meghatározott ellátás esetében a Szociális,
Lakás és Egészségügyi Bizottság adósságcsökkentési támogatást megállapító határozatának
keltét követő hónap első napjával kezdődik, feltéve, hogy korábbi jogosultság ezt nem
befolyásolja.
c) e rendelet 13. § (2) bekezdés bc) pontjaiban meghatározott ellátás esetében a támogatás
iránti kérelem előterjesztése hónapjának első napjával keletkezik.
Előterjesztés alatt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Ügyfélszolgálatán történő leadás dátumát, illetőleg postai úton történő
előterjesztés esetén Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalához
történő érkezés dátumát kell érteni.
(4) Amennyiben az ellátások iránti kérelmek elbírálása, valamint hivatalbóli eljárás során a
jogosultság megállapítását korábbi – még fennálló – jogosultság befolyásolja, a (3)
bekezdésben hivatkozott ellátások esetén a jogosultság, a korábbi jogosultság lejártát követő
hónap első napjával kezdődik.
(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.”
5.§ (1) A Szocr. 13.§ának (2) bekezdése helyébe a következő r endelkezés lép:
„(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Polgármester az arra jogosult
személyeknek
a) pénzbeli ellátásként:
aa) e rendelet 28.§ (2) bekezdése szerinti ápolási díjat,
ab) átmeneti segélyt,
ac) temetési segélyt,
ad) fűtési támogatást,
b) természetbeni ellátásként:
ba) átmeneti segélyt:
baa ) étkezési utalvány, illetőleg
bab) élelmiszercsomag formájában,
bb) lakásfenntartási támogatásként
bba) normatív lakásfenntartási támogatást,
bbb) helyi lakásfenntartási támogatást,
bbc) adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatását,
bc) lakbértámogatást,
bd) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítványt,
be) járulékfizetés alapjának igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt,
bf) temetési segélyt,
bf) köztemetést
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állapít meg/ állít ki/ rendel el külön jogszabályban, valamint e rendeletben meghatározott
feltételek szerint.“
(2) A Szocr. 13.§a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Jegyző
a) pénzbeli ellátásként:
aa) aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyét,
ab) aktív korú egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélyét,
ac) aktív korú támogatott álláskereső személyek rendszeres szociális segélyét,
ac) időskorúak járadékát,
ad) ápolási díjat, ide nem értve a (2) bekezdés aa) pontja szerinti ápolási díjat,
b) természetbeni ellátásként:
ba) közgyógyellátást
állapít meg az arra jogosult személyeknek külön jogszabályban, valamint e rendeletben
meghatározott feltételek szerint.“
6.§ A Szocr. 14. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A Jegyző külön jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén rendszeres
szociális segélyben részesíti az arra jogosult aktív korú nem foglalkoztatott személyt.“
7.§ A Szocr. 15. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az aktív korú nem foglalkoztatott részére megállapított rendszeres szociális segély
folyósításának feltételeként az aktív korú nem foglalkoztatott az Szt. 37/D. § (1)
bekezdésében foglalt együttműködési kötelezettsége teljesítéseként a Csepeli Családsegítő
Szolgálattal (továbbiakban: CSCSSZ), mint együttműködésre kijelölt szervvel/intézménnyel
együttműködni köteles.”
8.§ A Szocr. 16. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottal
megkötendő, beilleszkedést segítő programról szóló megállapodás az alábbi programtípusokra
terjedhet ki:
a) a CSCSSZszel való rendszeres kapcsolattartás,
b) részvétel
ba) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozáson,
bb) életmódot formáló foglalkozáson,
bc) tanácsadáson,
bd) munkavégzésre felkészítő programban,
be) az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú, közhasznú foglalkoztatásra szakosodott
szervvel való rendszeres együttműködés,
d) az MK Kirendeltségénél álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és
elhelyezkedése érdekében az illetékes MK Kirendeltségével való együttműködésre.“
9. § A Szocr. 17. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott számára a 16.§ a) pontjában meghatározott
rendszeres kapcsolattartásként a családgondozó által meghatározott és aktív korúak
kiskönyvébe bejegyzett időpontban történő személyes jelentkezést kell érteni.
(2) A 16.§ b) pontjában foglaltak teljesítéseként az aktív korúak kiskönyvébe bejegyzett
foglalkozáson, tanácsadáson, felkészítő programon való megjelenést és aktív részvételt kell
érteni.”
10. § A Szocr. 19. §ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A 16.§ c) pontjában meghatározott együttműködés magában foglalja:
a) a CSCSSZ általi közvetítés esetén az FKFSZ Khtnál történő megjelenési kötelezettséget,
b) az FKFSZ Kht. által felajánlott közcélú, valamint közhasznú munkalehetőség esetén
ba) a munkavégzés előfeltételeként kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálaton az előírt
időpontban való megjelenést,
bb) az alkalmassági vizsgálat eredményének, az elvégzésétől számított 3 munkanapon
belüli FKFSZ Khthoz történő visszajuttatását,
bc) alkalmasság esetén a megfelelőnek minősülő munkalehetőség elvállalását, a
munkaszerződés megkötését,
bd) a munkaszerződésben meghatározottak szerint a munka megkezdését és
szerződésszerű, megfelelő végzését.“
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11. § A Szocr. 19/A. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/A.§ A 16.§ d) pontjában meghatározott együttműködés alatt a külön törvényben – Flt.
54.§ (9) bekezdés – foglalt együttműködést kell érteni, mely magába foglalja azt, hogy a
rendszeres szociális segélyben részesülő
a) az illetékes MK Kirendeltségen
aa) kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és
ab) meghatározott időpontban, de legalább 3 havonta jelentkezik, és
ac) munkaviszony létesítését, oktatási intézmény nappali tagozatán történő tanulmányok
megkezdését, öregségi nyugdíjjogosultságát, egyéb kereső tevékenységének folytatását,
annak bekövetkezésétől számított 8 napon belül bejelenti, és
b) maga is aktívan keres munkahelyet, és
c) a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja.“
12. § A Szocr. 19/B. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/B. § (1) A CSCSSZ vezetője
a) amennyiben a támogatásban részesülő együttműködési kötelezettségét megszegi a
tudomásra jutástól számított 8 napon belül – a kötelezettségszegés tényének és időpontjának
feltüntetésével  értesíti a Jegyzőt,
b) a támogatásban részesülőkről külön jogszabály alapján készített éves értékelést, annak
elkészítésétől számított 8 napon belül megküldi a Jegyző részére,
c) érintettség esetén értesíti az MK kirendeltségét
ca) az aktív korú nem foglalkoztatottakkal megkötött együttműködési megállapodások
megküldésével a megkötéstől számított 8 napon belül,
cb) a megkötött együttműködési megállapodások módosítása esetén 8 napon belül, a
módosított megállapodás megküldésével,
d) érintettség esetén értesíti az FKFSZ Khtt
da) az aktív korú nem foglalkoztatottakkal megkötött együttműködési megállapodások
megküldésével a megkötéstől számított 8 napon belül,
db) a megkötött együttműködési megállapodások módosítása esetén 8 napon belül, a
módosított megállapodás megküldésével.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott éves értékelések elkészítéséről a CSCSSZ
vezetője minden év második negyedévének végéig gondoskodik.“
13. § A Szocr. 19/D. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/D.§ (1) 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 aa)ac)
pontjaiban meghatározott kötelezettségek nem teljesítése, feltéve, hogy a támogatásban
részesülő a mulasztás tényének igazolására igazolási kérelmet nem terjesztett elő, illetőleg
előterjesztett igazolási kérelme elutasításra került,
b) az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül
ba) az a) pontban foglalt kötelezettségszegések bármelyikének a korábbi
kötelezettségszegéstől számított két éven belüli megvalósítása, valamint
bb) a 19.§ (1) bekezdésének bc), bd) pontjaiban foglalt kötelezettségek nem teljesítése,
valamint
bc) a 19/A.§ (1) bekezdésének c) pontjában foglalt kötelezettség 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 Szr. 17.§ (2) bekezdésének b) pontjában foglalt megjelenési, valamint az Szt. 37/D.
§ (1) bekezdésének b) pontjában, illetve az Szr. 17.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglalt
megállapodási kötelezettségének nem teljesítése, feltéve, hogy a támogatásban részesülő a
mulasztás tényének igazolására igazolási kérelmet nem terjesztett elő, illetőleg előterjesztett
igazolási kérelme elutasításra került.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során
a) az (1) 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,
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b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetek valamelyikének megvalósulásakor a
rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.”
14. § A Szocr. 19/E. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/E.§ (1) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy kereső
tevékenységet folytat és keresőtevékenysége folyamatosan fennáll, részére a támogatást az
Szt. 37/E.§ának (3)(6) bekezdésében foglaltak szerint csökkentett összegben kell
továbbfolyósítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt továbbfolyósítás feltétele, hogy a keresőtevékenységet
folytató a keresőtevékenység folyamatos fennállását a munkáltatója által kiadott irattal, ennek
hiányában nyilatkozatával igazolja, melyet a CSCSSZ vezetőjének köteles bemutatni a
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(3) Meg kell szüntetni a továbbfolyósítást, amennyiben a kereső tevékenységet végző aktív
korú a (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.“
15. § A Szocr. 20. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A Jegyző külön jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén rendszeres
szociális segélyben részesíti az arra jogosult aktív korú egészségkárosodott személyt.“
16. § A Szocr. 21. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.§ (1) A rendszeres szociális segély összegének megállapítása során az Szt. 37/E.§nak a
rendelkezései irányadóak.
(2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy kereső tevékenységet
folytat és keresőtevékenysége folyamatosan fennáll, részére a támogatást az Szt. 37/E.§ának
(3)(6) bekezdésében foglaltak szerint csökkentett összegben kell továbbfolyósítani.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt továbbfolyósítás feltétele, hogy a keresőtevékenységet
folytató a keresőtevékenység folyamatos fennállását a munkáltatója által kiadott irattal, ennek
hiányában nyilatkozatával igazolja, melyet a Szociális Irodán köteles bemutatni a
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.“
17. § A Szocr. 24. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § A Jegyző külön jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén időskorúak
járadékában részesíti az arra jogosult, megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező
időskorú személyt.“
18. § A Szocr. 28. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A Jegyző ápolási díjat állapít meg külön jogszabályban foglaltak alapján az arra
jogosult hozzátartozó (Ptk. 685.§ b) pontja)  kivéve a jegyes – részére, ha állandó és tartós
gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos vagy
c) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
(2) A Polgármester határozatlan időtartamra ápolási díjat állapíthat meg külön
jogszabályban, valamint e rendeletban foglaltak alapján az arra jogosult személy részére,
feltéve, hogy
a) az ápolt állandó és tartós gondozásra szoruló 18. életévét betöltött tartósan beteg
személy, és
b) az ápoló – támogatást igénylő – az ápolt hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pontja, kivéve a
jegyest), és
c) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem mértéke nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át, egyedülálló kérelmező esetén
200 %át, és
d) mind az ápolt, mind pedig az ápoló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
illetékességi területén élnek, a kerületben  a személyiadat és lakcímnyilvántartás adataiba
bejelentett – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és e címen életvitelszerűen
laknak, és
e) sem neki, sem családjának vagyona nincsen.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerinti ápolási díj havi összege  az ápolt egészségi állapotától
függően  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %ánál kevesebb nem
lehet, azonban nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100
%át.
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(4) A (2) bekezdés szerinti ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban
részesülő jogosult esetén a (3) bekezdésben meghatározott összegnek és a jogosult részére
folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete, mely nem lehet
kevesebb ezer forintnál.
(5) A (2) szerinti ápolási díj megállapítása során az e rendeletben foglalt szabályokon kívül
az Szt. 4143.§ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(6) A Polgármester a (2) bekezdésben meghatározott ápolási díj megállapítása során a (2)
bekezdésben meghatározott értékhatároktól, valamint a vagyoni viszonyok vizsgálatától /7.§
(3) bek./ kivételes esetben – különösen az ápoló szociális körülményeire vagy az ápolt
egészségi állapotára tekintettel – méltányosságból eltekinthet.”
19. § A Szocr. 29. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § A 28.§ (2) bekezdés szerinti ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az Szt. 43.§ (1) bekezdésében foglaltakat, valamint
b) az ápoló és az ápolt közös nyilatkozatát, hogy nem áll fenn köztük, vagy az ápolt és az
ápoló közeli hozzátartozója között tartási, életjáradéki, illetőleg öröklési szerződés,
c) az ápoló nyilatkozatát, hogy:
ca) nem önálló vállalkozó, őstermelő, illetve gazdasági társaságnak nem személyes
közreműködő tagja,
cb) az ápoltnak rajta kívül nincs olyan hozzátartozója, aki az ápolóval él, gondozására
képes és jövedelemmel nem rendelkezik,
d) amennyiben az ápoló a 60. életévét betöltötte a háziorvos arra vonatkozó külön
igazolását arról, hogy e körülmény az ápolót ápolási feladatainak ellátásában nem gátolja.
e) az ápoló és családja jövedelem és vagyonnyilatkozatát.“
20. § A Szocr. 31. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § Nem állapítható meg a 28.§ (2) bekezdés szerinti ápolási díj, illetve a már
megállapított 28.§ (2) bekezdés szerinti ápolási díj további folyósítását meg kell szüntetni,
amennyiben
a) a Szt. 42. §ban foglalt feltételek valamelyike fennáll,
b) azt a támogatásban részesülő kéri,
c) a támogatásra való jogosultsági feltételek nem állnak fenn,
d) a támogatás megállapítását követően olyan körülmény, illetőleg kizáró ok következik be,
amely kizárná a támogatás megállapítását,
e) a támogatásban részesülő a támogatási jogosultság felülvizsgálatához szükséges iratokat
megadott határidőig nem csatolja.
f) a jogosult lakcíme megváltozik és új lakcíme az Önkormányzat illetékességi területén
kívül van.”
21. § A Szocr. 32. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A 28.§ (2) bekezdés szerinti ápolási díj esetében a Polgármester a jogosultsági
időszak alatt az ápoló ápolási kötelezettségének teljesítését külön bejelentés nélkül bármikor
ellenőrizheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Polgármester a Szociális Iroda közreműködésével
látja el.
(3) Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során a Polgármester (Szociális Iroda
vezetője) eseti megkeresés alapján az illetékes háziorvos, illetőleg a Csepeli Gondozási
Központ (továbbiakban: CSGK) házigondozó szolgálatának munkatársai közreműködését is
igénybe veheti.
(4) A (3) bekezdésben foglalt eseti megkeresés esetén az illetékes háziorvos, illetőleg a
házigondozó szolgálat munkatársai információt szollgáltatnak az ápolt egészségi állapotáról,
higiénés körülményeiről, valamint arról, hogy az ápolt alapvető gondozási, ápolási igényei
kielégítésre kerülneke.
(5) Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során megállapítható ápolási
kötelezettség nem teljesítésének az Szr. 27.§ (2) bekezdése szerinti magatartás minősül.“
22. § (1) A Szocr. 35. §ának (1) bekezdése helyébe a következő r endelkezés lép:
„35. § (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy
főre jutó havi jövedelem – a 38. § (1) bekezdésben meghatározott eset kivételével – az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %át, egyedülálló esetén 250 %át nem haladja
meg, feltéve, hogy a kérelmezőnek, illetve családtagjának vagyona nincsen.”
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(2) A Szocr. 35. §ának (6) bekezdése helyébe a következő r endelkezés lép:
„(6) Kivételes esetben a Polgármester az (1)(4) bekezdésekben foglalt feltételektől,
valamint a vagyoni viszonyoktól egyedi mérlegelés alapján eltekinthet, különösen a
kérelmező életkorára, egészségi állapotára, rendkívüli élethelyzetére tekintettel.”
23. § A Szocr. 36. §a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az átmeneti segély (2) bekezdés szerinti hivatalbóli megállapítása során  amennyiben
ez a jogosultságot befolyásolná  a vagyoni körülményeket figyelmen kívül kell hagyni.“
24. § A Szocr. 37. §a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37.§ A Polgármester – amennyiben az éves költségvetési keret ezt lehetővé teszi – minden
év október hónapjában a tárgyév szeptember 30. napján aktív korú egészségkárosodott
személyek rendszeres szociális segélyében, illetve az időskorúak járadékában részesülő
személyek részére hivatalból rendszeres támogatásuk havi mértékével azonos összegű
átmeneti segély megállapítása felől dönthet.“
25. § (1) A Szocr. 39. §ának (3) bekezdése helyébe a következő r endelkezés lép:
„(3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %
ánál kevesebb nem lehet és maximálisan a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegéig
terjedhet, feltéve, hogy a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását
veszélyezteti.”
(2) A Szocr. 39.§a a következő (4)(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A meghalt személy eltemettetéséről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta,
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
c) végintézkedés hiányában az elhunyt  elhalálozása előtt vele együtt élő  házastársa vagy
élettársa,
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.
(5) A temetési segély iránti kérelem előterjesztése során a 7.§ (3) bekezdésében hivatkozott
vagyonnyilatkozat kitöltése és csatolása nem kötelező.“
26. § A Szocr. 43. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § A megállapított támogatást a jogosultság kezdeti hónapjának 15. napjáig
egyösszegben, postai úton kell elutalni a jogosult lakcímére.”
27.§ A Szocr. 44. §ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ a) a 7.§ban foglaltakat, valamint”
28.§ A Szocr. 46. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. § (1) A Polgármester valamint a Jegyző külön jogszabály, illetve e rendelet alapján
szociális rászorultság esetén a 13.§ban felsorolt természetbeni ellátásokat biztosítja a
rászorultak részére.
(2) A 13.§ (2) bekezdésének bb)bc) pontjaiban meghatározott támogatási formák esetében
a természetbeni ellátás módja a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltatókhoz, illetve az
önkormányzati bérlakásokat kezelő szervezethez, a 13.§ (2) bekezdésének bf) pontja esetében
pedig, a szolgáltatást lebonyolító szervezethez történő átutalással valósul meg.”
29.§ A Szocr. 47. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) Átmeneti segély természetbeni formában történő megállapítása indokolt akkor,
ha a segítségnyújtás módja – a kérelemben leírtak figyelembe vételével – ilyen formában is
célravezető.
(2) A támogatás természetbeni formában történő megállapítása során a 3437. §okban
meghatározottak irányadóak.
(3) Az átmeneti segély étkezési utalvány formájában történő megállapítása esetén, az
utalványt a jogosult számára házipénztári kifizetéssel kell eszközölni.”
30.§ A Szocr. 49. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„49.§ (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak
az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) A Polgármester
a) normatív lakásfenntartási támogatást nyújt külön jogszabályban foglalt feltételek
fennállása esetén,
b) adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatását állapítja meg
külön jogszabályban, valamint e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén,
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c) helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg külön jogszabály, valamint e rendeletben
foglalt feltételek fennállása esetén.“
31.§ A Szocr. 50. §a (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
„ d) vagyona sem neki, sem háztartásában élő személynek nincsen.“
32.§ A Szocr. 52. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„52. § (1) A Polgármester a helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot egy év
időtartamra állapítja meg.
(2) A megállapított támogatás folyósítására a 46.§ (2) bekezdésében foglaltak irányadók.
(3) Amennyiben a megállapított helyi lakásfenntartási támogatás mértéke jelentősen
meghaladja az egy közüzemi szolgáltatónál keletkező fizetési kötelezettség mértékét, a
támogatás a megállapító határozatban nevesített több közüzemi szolgáltató részére történő
átutalással is folyósítható.
(4)
A
támogatás
–
megállapító
határozatban
meghatározott
közüzemi
számlaszámra/számlaszámokra történő – havi átutalásáról a tárgyhónapot követő hónap 10.
napjáig kell gondoskodni.
(5) A novemberdecember hónapban helyi lakásfenntartási támogatásban részesülő
családok vagy személyek számára a költségvetési év végén – amennyiben ezt az előirányzat
éves felhasználása lehetővé teszi – a Polgármester egyszeri, az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50 %ig terjedő támogatáskiegészítést nyújthat. A kiutalás tényéről
nem kell külön határozatban rendelkezni.“
33.§ A Szocr. 53/A. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„53/A.§ (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az Szr. 20.§ának (2) bekezdésében foglaltakat,
b) a lakás után fizetendő közüzemi díjakról szóló 11 darab utolsó havi számlát,
c) e rendelet 2. számú mellékletében szereplő jövedelemnyilatkozatot, valamint annak
mellékleteit,
d) helyi lakásfenntartási támogatás esetében továbbá az Szr. 1. számú mellékletében
meghatározott vagyonnyilatkozatot.
(2) A lakásfenntartási támogatás vonatkozásában a lakás nagyságát hitelt érdelmően igazoló
okirat különösen:
ba) adásvételi szerződés,
bb) ajándékozási szeződés,
bc) tartási, életjáradéki szerződés,
bd) hagyatékátadó végzés
be) lakásbérleti szerződés,
bf) tulajdoni lap lehet.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a (2) bekezdésben felsorolt és csatolt
okiratokból a lakás nagyságán kívül hitelt érdemlően ki kell derülnie a fennálló tulajdonjog,
vagy bérleti jog, vagy haszonélvezeti jog, illetőleg özvegyi jog tényének is.“
34.§ A Szocr. 54. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„54.§ (1) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatására jogosult
az a személy, akinek a SZLEB – külön rendeletben meghatározottak szerint – adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságot állapított meg.
(2) A SZLEB határozatát a CSSZSZ juttatja el a Polgármesterhez, egyben csatolja hozzá az
53/A § (1) bekezdésének a)c) pontjaiban meghatározottakat.
(3) A támogatási jogosultság az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára kerül
megállapításra.
(4) A Polgármester megszünteti a támogatási jogosultságot és a támogatás további
folyósítását, amennyiben a támogatásban részesülő részére megállapított adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságot a SZLEB megszünteti.
(5) A támogatás összegének meghatározására a Szt. 38.§ (5) bekezdésében foglaltak
irányadók.
(6) A megállapított támogatás a határozatban megjelölt közüzemi szolgáltatóhoz kerül
átutalásra, a jogosult lakásfenntartási költségei mérséklése érdekében.“
35.§ A Szocr. 56. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
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„56. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az egészségi állapot
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentésére évente egyszer
méltányossági közgyógyellátásban részesíti azt a szociálisan rászorult
a) személyt, akinek havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %át és családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %át,
illetőleg
b) egyedülálló III. csoportos rokkantnyugdíjas személy, akinek havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át és havi rendszeres
gyógyító ellátása költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %át,
c) házassági kötelékben, illetőleg élettársi kapcsolatban élő személyt, akinek családjában az
egy főre jutó havi jövedelem mértéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %át, és havi rendszeres gyógyító ellátása költségének mértéke
eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %át, feltéve, hogy saját maga
vagy házastársa/élettársa 70 év feletti, vagy rokkantnyugdíjas,
d) 70 év feletti egyedülálló személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %át, azonban havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %át.
(2) A méltányossági közgyógyellátás iránti kérelemhez mellékelni kell a háziorvos
igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglet mértékéről.
(3) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról a Jegyző dönt.
(4) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság elbírálásával, valamint az
igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás során az e rendeletben foglaltakon kívül az Szt.,
valamint az Szr. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.“
36.§ A Szocr. 61. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„61.§ A hatósági bizonyítvány kiadására az Szt., valamint Szr. rendelkezései irányadóak.“
37.§ A Szocr. a 61.§t követően a következő alcímmel, valamint 61/A. §sal egészül ki:
„J árulékfizetés alapjának igazolása
61/A. § A hatósági bizonyítvány kiadására az Szt., valamint Szr. rendelkezései irányadóak.“
Zár ó rendelkezések
38.§ (1) E rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel  2007. június 1jén lép hatályba,
rendelkezéseit az ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet 33. §a 2007. július 1. napján lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésekor az aktív korú egészségkárosodott személyek rendszeres
szociális segélyében részesülők részére a Polgármester által korábban megállapított mértékű
kiegészítő összeget 2007. december 31. napjáig az eredetileg megállapított összegben tovább
kell folyósítani és az arra való jogosultság, illetve annak folyósítása – külön határozat
megszövegezése nélkül  csak 2008. január 1. napjától szűnik meg.
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szocr.
a) 3. §ának (4) bekezdése,
b) 19/C. §a,
c) 2223. §a,
d) 2526. §a,
e) 29/A30. §a,
f) 33. §a,
g) 35.§ának (4) bekezdése,
h) 54.§ának (11)(12) bekezdése,
i) 5758.§a
j) 59.§ának (3) bekezdése.
(5) 2007. július 1. napjától hatályát veszti a Szocr. 53/B §a.
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(6) E rendelet (1) bekezdésben foglalt hatálybalépésével egyidejűleg a Szocr.
a) preambulumában, 2.§ában, 6.§ában, 12.§ának (1) bekezdésében, 18.§ának (1)
bekezdésében, 50.§ának (2) bekezdésében „BudapestCsepel Önkormányzata“ szövegrész
helyébe Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata“ szövegrész,
b) 2.§ában szereplő „BudapestCsepel Önkormányzatának“ szövegrész helyébe Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának“ szövegrész,
c) 6.§ában szereplő „igényt“ szövegrész helyébe „kérelmet“ szövegrész,
d) 8.§ában szereplő „13.§ (2) bekezdésében“ szövegrész helyébe „13.§ában“ szövegrész,
e) 11.§ának (2) bekezdésében szereplő „Szociális és Egészségügyi Bizottság“ szövegrész
helyébe „Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: SZLEB)“ szövegrész,
f) 11.§ának (3) bekezdésében, 38. §ának (3) bekezdésében, 53/B.§a (2) bekezdésének c)
pontjában szereplő „Szociális és Egészségügyi Bizottság“ szövegrész helyébe „SZLEB“
szövegrész,
g) 35.§ának (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének b) pontjában szereplő „150 %
át“ szövegrész helyébe „200 %át“ szövegrész,
h) 35.§a (3) bekezdésének a) pontjában szereplő „100 %át“ szövegrész helyébe „150 %
át“ szövegrész,
i) 35.§a (3) bekezdésének c) pontjában szereplő „200 %át“ szövegrész helyébe „250 %
át“ szövegrész,
j) 38. §ának (4) bekezdésében szereplő „Szociális és Egészségügyi Bizottságot“
szövegrész helyébe „SZLEBet“ szövegrész,
k) 40.§a (1) bekezdésének b) pontjában szereplő „kétszeresét, egyedülálló esetén két és
félszeresét“ szövegrész helyébe „200 %át, egyedülálló esetén 250 %át“ szövegrész,
l) 48.§ának (1) bekezdésében szereplő „46.§ (1) bekezdés ab) pontja“ szövegrész helyébe
„13.§ (2) bekezdés bab) pontja“ szövegrész,
m) 50.§ának (1), (2), (3), (5), (6), (7) bekezdésében, valamint 51.§ának (1), (2), (3)
bekezdésében, illetve 53.§ának (3), (4) bekezdésében szereplő „szociális“ szövegrész
helyébe „helyi“ szövegrész,
n) 50.§a (1) bekezdésének c) pontjában szereplő „kétszeresét“ szövegrész helyébe „200 %
át“ szövegrész,
o) 50.§a (2) bekezdésének a) pontjában szereplő „két és félszeresét“ szövegrész helyébe
„250 %át“ szövegrész,
p) 51.§ (2) bekezdés felvezető mondatában szereplő „vonatkozásában“ szövegrész helyébe
„esetén“ szövegrész,
q) 54.§ának (1) bekezdésében
szereplő „Szociális és Egészségügyi Bizottság
(továbbiakban:SZEB)“ szövegrész helyébe „SZLEB“ szövegrész,
r) 54.§ának (2) bekezdésében szereplő „SZEB“ szövegrész helyébe „SZLEB“ szövegrész,
s) 55.§a (2) bekezdésének b) pontjában szereplő „kétszeresét“ szövegrész helyébe „200 %
át“ szövegrész
lép.
(7) 2007. július 1. napjától a Szocr.
a) e rendelet 7.§ával módosított 15.§ában szereplő „Csepeli Családsegítő Szolgálat
(továbbiakban:CSCSSZ)“ szövegrész helyébe „Csepeli Szociális Szolgálat (továbbiakban:
CSSZSZ)“ szövegrész,
b) e rendelet 8.§ával módosított 16.§ának a) pontjában szereplő „CSCSSZ“ szövegrész
helyébe „CSSZSZ“ szövegrész,
c) e rendelet 10.§ával módosított 19.§a (1) bekezdésének a) pontjában szereplő
„CSCSSZ“ szövegrész helyébe „CSSZSZ“ szövegrész,
d) 19.§ának (2)(3) bekezdésében, 36.§ának (2) bekezdésében szereplő „CSCSSZ“
szövegrész helyébe „CSSZSZ“ szövegrész,
e) e rendelet 12.§ával módosított 19/B.§a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint (2)
bekezdésében szereplő „CSCSSZ“ szövegrész helyébe „CSSZSZ“ szövegrész,
f) e rendelet 14.§ával módosított 19/E.§ának (2) bekezdésében szereplő „CSCSSZ“
szövegrész helyébe „CSSZSZ“ szövegrész,
g) e rendelet 21.§ával módosított 32.§ának (3) bekezdésében szereplő „Csepeli Gondozási
Központ (továbbiakban: CSGK) házigondozó szolgálatának“ szövegrész helyébe „CSSZSZ“
szövegrész,
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h) e rendelet 30.§ával módosított 49.§ának (2) bekezdése b) pontjában szereplő
„adósságcsökkentési támogatásban“ szövegrész helyébe „adósságkezelési szolgáltatásban“
szövegrész,
i) 53.§a (3) bekezdésének b) ponjában szereplő „adósságcsökkentési támogatásban“
szövegrész helyébe „adósságkezelési szolgáltatásban“ szövegrész,
j) 54.§át megelőző alcímben szereplő „Adósságcsökkentési támogatásban“ szövegrész
helyébe „Adósságkezelési szolgáltatásban“ szövegrész
lép.
(8) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Szocr. 2 számú mellékletének helyébe
jelen r endelet melléklete lép.

Tóth Mihály sk.
Polgármester

Dr . Szeles Gábor sk.
Jegyző

Zár adék:
Kihirdetve 2007. május 15. napján

Ábr ahámné Tur ner Rita sk.
Szervezési Iroda vezetője

Melléklet a 20/2007. (V.15.) Kt. számú rendelethez
„ 2. számú melléklet a 25/2003. (X. 21.) Kt. számú rendelethez

J ÖVEDELEMNYILATKOZAT
I. Személyi adatok:
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve:…………………................................................................................................
Születési neve:......................................................................................................…....
Anyja neve:.............................................................................................................…..
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................
Lakóhely:………………………………………………………..……………….........
Tartózkodási hely:...................................................................................................…..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):.........................................................…..
Telefonszám (nem kötelező megadni):....................................................................….
2. A kérelmező családi állapota:
 egyedülálló
 házastársával/élettársával él együtt
3. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve:…………………................................................................................................
Születési neve:......................................................................................................…....
Anyja neve:.............................................................................................................…..
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................
Lakóhely:………………………………………………………..……………….........
Tartózkodási hely:...................................................................................................…..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):.........................................................…..

II. J övedelmi adatok:
Közeli hozzátartozók
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Kérelmező
Jövedelem típusa
1

Nyugdíj
ellátás

2

Kereső
tevékenységből
származó jövedelem

3
4

vagy

Házastárs/élettárs

Gyermekek

Havi jövedelme (forint)

nyugdíjszerű

Egyéb jövedelem
Összesen

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
 KÉRELMEZŐ:
életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.
 HÁZASTÁRS/ÉLETTÁRS:
életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.

(a megfelelő rész aláhúzandó)
Tudomásul veszem, hogy a közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§. (3) bekezdése alapján az önkormányzat
a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti.
Budapest, 200…………………………..
……………………………..……………………
kérelmező aláírása
…………………………………………………..
nagykorú hozzátartozók aláírása

Tájékoztató

a jövedelem n yila tkoza t kitöltés éh ez
A megfelelő választ Xszel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

1. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van. A kérelmező akkor él együtt a házastársával vagy élettársával, ha a lakcímük
megegyezik.
Közeli hozzátartozók:
a./ a házastárs, az élettárs
b./ a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező vér szerinti, örökbe fogadott, illetve
nevelt gyermek;
c./ a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek;
d./ a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
e./ korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy
más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
f./ a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
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2. J övedelemre vonatkozó adatok
Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági
nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat,
a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a
bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a hadigondozottak és
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.
Kereső tevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely
munkavégzésből származik  például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó
jövedelem.
Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a
gyermeknevelési támogatást, a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által folyósított
pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj),
valamint azon jövedelmeket, amelyek az előző két rovatban nem tüntethetők fel.
Ha a jövedelemből munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékot, magánnyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e
befizetésekkel csökkentett összegét kell a kérelemben szerepeltetni.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi
járadékát és a fogyatékossági támogatást, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatást.
A havi jövedelem kiszámításakor
 rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt kapott
összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
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