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21/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 
r endelete 

a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszerér ől szóló 
26/2003. (X.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. r endelet 

módosításár ól 

A  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  (1) 
bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  igazgatásról 
szóló,  többször  módosított  1997.  évi  XXXI.  törvény  157.  §  (5),  valamint  162.  §  (5) 
bekezdésében,  illetve  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló,  többször 
módosított  1993.  évi  III.  törvény  138.  §ban  kapott  felhatalmazás  alapján  Budapest  XXI. 
Kerület  Csepel  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  gyermekvédelmi  és  ifjúsági 
támogatások  rendszeréről  szóló    helyi  önkormányzati  rendelet  módosítására  a  következő 
rendeletet alkotja: 
1.  §  A  gyermekvédelmi  és  ifjúsági  támogatások  rendszeréről  szóló  26/2003.  (X.21.) 

BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt.  rendeletben    (a  továbbiakban:  Gyámr.)  4.  §  (1) 
bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
a) jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa)  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  szerint  meghatározott,  belföldről  vagy 

külföldről  származó  vagyoni  érték  (bevétel)  függetlenül  attól,  hogy  az  adómentes  vagy 
adóköteles, 
ab)  az  a  bevétel,  amely  után  az  egyszerűsített  vállalkozói  adóról,  illetve  az  egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 

valamint  a  fizetett  tartásdíj.  Ha  a  magánszemély,  az  egyszerűsített  vállalkozói  adó  vagy 
egyszerűsített  közteherviselési  hozzájárulás  alapjául  szolgáló  bevételt  szerez,  a  bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal,  ennek hiányában a  bevétel 20 százalékával. Befizetési kötelezettségnek 
minősül  a  személyi  jövedelemadó,  az  egyszerűsített  vállalkozási  adó,  a  magánszemélyt 
terhelő  egyszerűsített  közteherviselési  hozzájárulás,  egészségbiztosítási  hozzájárulás  és 
járulék, egészségügyi szolgáltatási  járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási  járulék, magán 
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minősül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 

adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §a szerinti pénzbeli támogatás, a 

Gyvt. 20/B. §ának (4)(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési 
díj és külön ellátmány, 
3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj, 
5.  a  személyes  gondoskodásért  fizetendő  személyi  térítési  díj  megállapítása  kivételével  a 

súlyos mozgáskorlátozott  személyek pénzbeli  közlekedési  kedvezményei,  a  vakok  személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; 
2. § A Gyámr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.§ (1) A rendelet hatálya – a (2)(4) bekezdésben  foglalt eltérésekkel – kiterjed a 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
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a) magyar állampolgárságú, 
b) a bevándorlási engedéllyel rendelkező, 
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert, 
d)  letelepedési engedéllyel rendelkező gyermekre, fiatal felnőttre és törvényes képviselőikre, 
valamint 
e)  a  munkavállalók  Közösségen  belüli  szabad  mozgásáról  szóló  1612/68/EGK  tanácsi 
rendeletben  meghatározott  jogosulti  körbe  tartozó  személyre,  amennyiben  a  támogatások, 
kedvezmények igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
3. § A Gyámr. 4. § (1) bekezdése a következő u)v) ponttal egészül ki: 
u)  hozzátartozó:  élettárs,  az  egyeneságbeli  rokon  házastársa,  a  házastárs  egyeneságbeli 

rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, továbbá a jegyes. 
v)  hajléktalan:  a  bejelentett  lakóhellyel,  tartózkodási  hellyel  nem  rendelkező  személy, 

kivéve azt, akinek bejelentett tartózkodási helye a hajléktalan szállás. 
4. § A Gyámr. 26. §a helyébe a következő rendelkezés lép: 
26.  §  Az  igazolvány  iránti  kérelemhez  –  e  rendelet  6.  §ban  meghatározottakon  felül  – 

mellékelni  kell  a  háziorvos  igazolását  a  havi  rendszeres  gyógyító  ellátási  szükséglet 
mértékéről. 
5.  §  (1)  E  rendelet  2007.  június  1jén  lép  hatályba,  rendelkezéseit  az  ezt  követően 

indult ügyekben kell alkalmazni. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gyámr. 
a) 6. § (4) bekezdése d) pontja, 
b) 15. § (5) bekezdése. 
(3) E rendelet (1) bekezdésében foglalt hatályba lépésével egyidejűleg a Gyámr. 
a) preambulumában, 2. §ának (1) bekezdésében, 3. §ának (1), (3), (4) bekezdéseiben, 6. § 

ának  (1) bekezdésében,  (4) bekezdése a) pontjában, 8. §ának  (3) bekezdésében, 10. §ának 
(1)  bekezdése  b)  pontjában,  12.  §ának  (1)  bekezdésében,  19.  §ának  (5)  bekezdésében, 
25.  §ának  (2)  bekezdésében,  27/A.  §ának  (1)  bekezdésében,  28.  §ának  (4)  bekezdésben 
szereplő  „BudapestCsepel  Önkormányzata“  szövegrész  helyében  „Budapest  XXI.  Kerület 
Csepel Önkormányzata“ szövegrész, 
b)  6.  §ának  (1)  bekezdésében  szereplő  „BudapestCsepel  Önkormányzata  Polgármesteri 

Hivatalának  Ügyfélszolgálata“  szövegrész  helyébe  a  „Szociális  és  Egészségügyi  Ágazat 
Ügyfélszolgálata“szövegrész, 
c)  8.  §ának  (2)  bekezdésében  szereplő  „Budapest  Főváros  Közigazgatási  Hivatala“ 

szövegrész  helyébe  a  “Középmagyarországi  Regionális  Közigazgatási Hivatal  Szociális  és 
Gyámhivatala“ szövegrész, 
d) 10. §ának (1) bekezdése e), h), k),  l), m) pontjaiban, 11. §ának (1)(3) bekezdéseiben, 

17.  §ának  (2),  (3)  bekezdéseiben,  valamint  a  27/C.  §ának  (1)  bekezdésében  szereplő 
„Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság“  helyébe  a  „Szociális,  Lakás  és  Egészségügyi 
Bizottság“ szövegrész, 
e) 19. §ának (5) bekezdésében szereplő „a kerületben állandó lakcímmel, ennek hiányában 

tartózkodási  hellyel  rendelkező“  szövegrész  helyébe  a  „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” szövegrész lép. 
(4) 2007. július 1. napjától a Gyámr. 
a)  16.  §ának  (2)  bekezdésben,  valamint  20.  §ának  (2)  bekezdésben  szereplő  „Csepeli 

Családsegítő Szolgálat, Csepeli Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: CSGYK)“ szövegrész 
helyébe a „Csepeli Szociális Szolgálat (továbbiakban: CSSZSZ)“ szövegrész, 
b)  20.  §ának  (2)  bekezdésében  szereplő  „a  CSGYK  vezetője“  szövegrész  helyébe  a 

„CSSZSZ vezetője“ szövegrész lép. 
Tóth Mihály sk.  Dr . Szeles Gábor  sk. 
Polgármester  Jegyző
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Záradék: 
Kihirdetve 2007. május 15. napján 

Ábrahámné Turner  Rita sk. 
Szervezési Iroda vezetője


