
27/2007. (VI.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete  

a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 
szóló 1/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 

módosításáról 

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, valamint 55/C §-ában kapott felhatalmazás alapján Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a lakásfenntartási kiadások körében 
keletkezett hátralékok rendezéséről szóló helyi önkormányzati rendelet módosítására a 
következő rendeletet alkotja: 

1.§ A lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 
1/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete (a továbbiakban: R.) 4.§-a 
(1) bekezdésének u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

u) adós: ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az adóssággal érintett lakás tulajdonosa, 
tulajdonostársa, haszonélvezője, bérlője vagy bérlőtársa. 

2.§ A R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével kapcsolatban az Szt. 17. §-ának 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
3.§ A R. 20/A. §-át követően a következő 20/B. §-sal egészül ki: 
20/B. § (1) E rendelet 13. § bb) pontjában meghatározott otthonmegőrző támogatás 

esetében az adóssal egy tekintet alá esik az a jogcím nélküli lakáshasználóvá vált 
(önkormányzati lakást) bérlő, akinek bérleti jogviszonya az önkormányzati lakás lakbér, vagy 
a lakást terhelő közüzemi díj(ak) meg nem fizetés miatt 2007. évben felmondásra került, 
feltéve, hogy az ezzel kapcsolatos bírósági ítélet még nem emelkedett jogerőre. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti lakáshasználók esetében a bérleti jogviszony felmondásának 
tényét és időpontját, a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének várható időpontját, valamint a 
lakáshasználati szerződés megkötésének lehetőségét a CSEVAK Kft. igazolja a lakáshasználó 
kérésére. Az igazolást a lakáshasználó az otthonmegőrző támogatás igénylése során 
használhatja fel. 

(3) Az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó együttműködési 
megállapodás megkötésének tényéről, az otthonmegőrző támogatás várható mértékéről 
valamint az ezzel kapcsolatos bizottsági döntés várható időpontjáról a Családsegítő Szolgálat 
értesíti a CSEVAK Kft.-t. 

4.§ A R. 22. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
(9) Az (1) bekezdés g) pontjában hivatkozott – a lakás havi átlagos fenntartási költségeinek 

kiszámítási - eljárás során a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-
Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 51.§-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 

Záró rendelkezések 

5.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 
a) preambulumában, 2.§-ában, 3.§-a (1) bekezdésében, 7.§-a (2) bekezdésének a) 

pontjában, 12.§-a (1) bekezdésében, 13.§-ában, 15.§-a (5) bekezdésének b) pontjában, 17.§-a 
(1) bekezdésében, 20/A.§-a (1) bekezdésében szereplő „Budapest-Csepel Önkormányzata“ 
szövegrész helyébe „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata“ szövegrész, 

b) 9.§-a (1) bekezdésében  szereplő „Szociális- és Egészségügyi Bizottság“ szövegrész 
helyébe „Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság “ szövegrész,  

lép. 
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(3) 2007. július 1-jétől a R. 
a) 4. §-a (1) bekezdésének x) pontjában szereplő „Csepeli Családsegítő Szolgálat 

Adósságkezelési Irodája (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat)“ szövegrész helyébe a 
„Csepeli Szociális Szolgálat (továbbiakban: CSSZSZ)“ szövegrész 

b) 8. §-ában, 9. §-a (4), (6) bekezdésében, 11. §-a (4) bekezdésében, 12. §-a (1) 
bekezdésében, 14. §-a (1)-(2) bekezdésében, 16. §-ában, 18. §-a (1) bekezdésében, 25. §-a (2) 
bekezdésében szereplő „Családsegítő Szolgálat “ szövegrész helyébe a „CSSZSZ“ szövegrész  

c) 6.§-a (1) bekezdésében, 9. §-a (8) bekezdésében szereplő „Családsegítő Szolgálatnál“ 
szövegrész helyébe a „CSSZSZ-nél“ szövegrész 

d) 9. §-a (7) bekezdésében, 23. §-ában szereplő „Családsegítő Szolgáltatot“ szövegrész 
helyébe a „CSSZSZ-t“ szövegrész, 

e) 11. §-a (5) bekezdésében szereplő „Családsegítő Szolgálathoz“ szövegrész helyébe 
„CSSZSZ-hez“ szövegrész, 

f) 12. §-a (2) bekezdésében szereplő „Családsegítő Szolgálattól“ szövegrész helyébe a 
„CSSZSZ-től“ szövegrész, 

g) 15. §-a (1) bekezdésében, valamint (5) bekezdésének a) pontjában, illetve 21. §-a (1) 
bekezdésének e) pontjában, 22. §-a (1) bekezdésének e) pontjában szereplő „Családsegítő 
Szolgálattal“ szövegrész helyébe a „CSSZSZ-szel“ szövegrész 

h) e rendelet 3. §-ával módosított 20/B. §-a (3) bekezdésében szereplő „Családsegítő 
Szolgálat“ szövegrész helyébe a „CSSZSZ“ szövegrész 

lép. 
Tóth Mihály sk. Dr. Szeles Gábor sk.

Polgármester Jegyző
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Kihirdetve 2007. június 26. napján 

Ábrahámné Turner Rita sk. 
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