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11/2008. (IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete  

az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek 
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.) 26.§-ában, 32.§-a (3) bekezdésében 
92.§-ában, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többször 
módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18.§-ában, 29.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselı-testülete a 
szociális ellátások rendszerérıl szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete (a továbbiakban: Szocr.), a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszerérıl 
szóló 26/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete (a továbbiakban: 
Gyámr.), a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete (a 
továbbiakban: Intr.), valamint a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok 
rendezésérıl szóló 35/2007.(X.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete (a továbbiakban: Adkezr.) rendeletek módosítására a következı rendeletet alkotja: 

 
1. § A Szocr. 3.§-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata illetékességi 

területén élı, a kerületben – a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján – bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı és e címen életvitelszerően lakó 
a) magyar állampolgárokra, 

b) bevándoroltakra, letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. 
(2) A rendelet hatálya az átmeneti segély tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon 

túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar 
Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá  
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı 
személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában a szabad mozgás és a három 
hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 
b) az idıskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen 
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásairól 
szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, 
amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

 
2. § A Szocr. 4.§-a (1) bekezdésének s), valamint t) pontja helyébe a következı 

rendelkezés lép: 
s) lakószoba: az a lakóhelyiség, melynek alapterülete a 12 négyzetmétert meghaladja, külsı 

határoló fala legalább 25 cm vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékő fal, 
ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára (folyosóra) nyílik, melegpadlója 
van, továbbá főthetı és legalább kétméteres – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkezik, 

t) félszoba: az olyan lakóhelyiség, amelynek alapterülete 6 négyzetméternél nagyobb, de a 
12 négyzetmétert nem haladja meg, 
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3. § A Szocr. 4.§-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
(3) Az (1) bekezdés g) pontja alkalmazásában a házastársak akkor tekintendık különélınek, 

ha lakcímük különbözı. 
 
4. § A Szocr. 6.§-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
6.§ Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátás iránti 

kérelmet – ha e rendelet eltérıen nem rendelkezik – a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán, 
valamint postai úton lehet elıterjeszteni a rendszeresített igénylılapot kitöltve és az azon 
felsorolt – illetve e rendeletben meghatározott – mellékletek/igazolások csatolásával 

 
5. § A Szocr. 7.§-ának (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(6) A jövedelemszámításnál az Szt. 10 §-ának rendelkezései irányadóak. 
 
6. § (1) A Szocr. 9.§-ának (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) A Polgármester által hozott I. fokú határozat, illetıleg végzés ellen - amennyiben 

jogszabály eltérıen nem rendelkezik - a Képviselı-testülethez, a Jegyzı által hozott I. fokú 
határozat, illetıleg végzés ellen a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatalához címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a döntés 
közlésétıl számított 15 napon belül a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, 
illetıleg a Szociális Irodára postai úton eljuttatni. 

 
(2) A Szocr. 9.§-a (3) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
b) e rendelet 13.§ (2) bekezdése bbc) pontjában meghatározott ellátás esetében a Szociális, 

Lakás- és Egészségügyi Bizottság adósságkezelési szolgáltatást megállapító határozatának 
keltét követı hónap elsı napjával kezdıdik, feltéve, hogy korábbi jogosultság ezt nem 
befolyásolja. 

 
(3) A Szocr. 9.§-a (3) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
c) e rendelet 13. § (2) bekezdés bc) pontjaiban meghatározott ellátás esetében a támogatás 

iránti kérelem elıterjesztése hónapjának elsı napjával keletkezik.  
Elıterjesztés alatt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

Szociális és Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán történı leadás dátumát, illetıleg postai 
úton történı elıterjesztés esetén Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalához történı érkezés dátumát kell érteni. 

 
7. § (1) A Szocr. 11.§-ának (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítését elrendelı határozatot a Szociális, 

Lakás- és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: SZLEB) a kötelezett kérelmére - tekintettel 
életkörülményeire, szociális helyzetére, jövedelmi viszonyaira - egy ízben méltányosságból 
módosíthatja oly módon, hogy a visszakövetelt összeget méltányosságból csökkentheti, 
elengedheti, részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy a kérelemmel érintett igénybevételtıl, 
illetve ellátás megszőnésétıl egy év még nem telt el. 

 
(2) A Szocr. 11.§-ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(3) A SZLEB a (2) bekezdésben szabályozott hatáskörében hozott határozata ellen a 

Képviselı-testülethez címzett – a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi 
Ágazata Ügyfélszolgálatán benyújtandó vagy a Szociális Iroda részére postai úton eljuttatott – 
illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 
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8. § (1) A Szocr. 19/E. §-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(1) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülı személy keresıtevékenységet 

folytat és keresıtevékenysége folyamatosan fennáll, részére a támogatást az Szt. 37/E. §-ának 
(3)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell továbbfolyósítani. 

 
(2) A Szocr. 19/E. §-a a (3) bekezdést követıen a következı (4) bekezdéssel egészül ki: 
(4) Amennyiben a közfoglalkoztatásban részt vevı személy nem a közfoglalkoztatás, illetve 

az alkalmi munkavállalói könyvvel történı munkavégzés körébe tartozó keresıtevékenységet 
kezd, és ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tett, az FKFSZ Kht. a 
keresıtevékenység tényérıl és kezdetérıl értesíti a Jegyzıt. 

 
9. § (1) A Szocr. 24.§-ának (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) Idıskorúak járadéka az Szt. 32/B.§-a (1) bekezdésének a)-c) pontjában, valamint (3) 

bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételek esetén állapítható meg. 
 
(2) A Szocr. 24.§-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
c) a 3.§ (3) bekezdése alá tartozik és tartózkodási joga megszőnt vagy tartózkodási jogának 

gyakorlásával felhagyott. 
 
(3) A Szocr. 24.§-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
b) a támogatásban részesülı a támogatási jogosultság soros felülvizsgálatához szükséges 

iratokat megadott határidıig nem csatolja. 
 
(4) A Szocr. 24.§-a (4) bekezdésének e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
e) a 3.§ (3) bekezdése alá tartozik és tartózkodási joga megszőnt vagy tartózkodási jogának 

gyakorlásával felhagyott. 
 
10. § A Szocr. 35.§-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, amennyiben a 

kérelmezı, illetve családtagja lakásfenntartási támogatásban, adósságkezelési szolgáltatásban 
részesülık lakásfenntartási támogatásában, főtési támogatásban, vagy méltányossági 
közgógyellátásban részesül, 

 
11. § A Szocr. 50.§-ának (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(7) A kiegészítı helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására egyébként a helyi 

lakásfenntartási támogatás szabályait – az (5) valamint (6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel 
– kell megfelelıen alkalmazni. 

 
12. § A Szocr. 54.§-ának (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) A SZLEB határozata alapján a Polgármester - az 53/A. § (1) bekezdésének a)-c) 

pontjaiban foglalt iratok/mellékleteknek a beszerzését követıen – a támogatás 
megállapításáról hivatalból dönt. 

 
13. § A Szocr. 56.§-a (1) bekezdésének felvezetı mondata helyébe a következı 

rendelkezés lép: 
(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az egészségi állapot megırzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentésére méltányossági közgyógyellátásban 
részesíti azt a szociálisan rászorult 

 
14. § A Gyámr. 3.§-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata illetékességi 

területén élı, a kerületben – a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján – bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı és e címen életvitelszerően lakó 
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a) magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, befogadottakra, letelepedettekre, a magyar 
hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és 
szüleire, 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének idıpontjában a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát 
a Magyar Köztársaság területén gyakorolja. 

(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı 
országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó gyermekeire is. 

 
15. § (1) A Gyámr. 4.§-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következı rendelkezés 

lép: 
a) jövedelem: az Szt 4.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak, 
 
(2) A Gyámr. 4.§-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
c) család: az Szt 4.§ (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottak, 
 
(3) A Gyámr. 4.§-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
d) közeli hozzátartozó: a Gyvt. 19.§ (4) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározottak, 
 
(4) A Gyámr. 4.§-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
l) háztartás: az Szt 4.§ (1) bekezdésének f) pontjában meghatározottak, 
 
(5) A Gyámr. 4.§-a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
m) rendszeres pénzellátás: az Szt 4.§ (1) bekezdésének i) pontjában meghatározottak, 
 
(6) A Gyámr. 4.§-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
n) keresı tevékenység: az Szt 4.§ (1) bekezdésének j) pontjában meghatározottak, 

 
(7) A Gyámr. 4.§-a (1) bekezdésének r) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
r) gyermekét egyedül nevelı szülı: az a szülı, akinek családjában rajta és 

gyermekén/gyermekein kívül más közeli hozzátartozó nem él, 
 
(8) A Gyámr. 4.§-a (1) bekezdésének v) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
v) hajléktalan: az Szt. 4.§ (2) bekezdésében meghatározott személy. 

 
16. § (1) A Gyámr. 6.§-a (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(1) Az e rendeletben szabályozott gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások, kedvezmények 

iránti igényt – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán, 
valamint postai úton lehet elıterjeszteni a rendszeresített igénylılapot kitöltve és az azon 
felsorolt – illetve e rendeletben meghatározott – mellékletek/igazolások csatolásával. 

 
(2) A Gyámr. 6.§-a (5) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(5) A jövedelemszámításnál- ha jogszabály kivételt nem tesz - az Szt. 10.§-a (2)-(5) 

bekezdésében foglaltak irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy a havi rendszerességel járó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı 3 hónap jövedelmét kell figyelembe venni. 
 

(3) A Gyámr. 6.§-a (7) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(7) Gyermekét egyedül nevelı szülı esetében igazolni/csatolni kell továbbá 
a) az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot, 
b) az általa igényelt és részére folyósított magasabb összegő családi pótlékról szóló igazolás 

vagy szelvény másolatát, 
c) a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó bírósági 

döntést, hiányában a szülı nyilatkozatát, hogy a gyermeket egydül neveli, 
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d) gyámszülık esetében: a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági 
döntést, 

e) amennyiben a gyermek után a másik szülı fizet tartásdíjat: 
ea) az azt megállapító bírósági ítélet, vagy egyezséget jóváhagyó végzés másolatát, 
eb) rendszeresen folyósított/átutalt/kézbe adott összeg esetében az átutalásról szóló postai 

szelvény/a banki átutalási értesítı másolatát, vagy az átadott-átvett összegrıl a szülı 
nyilatkozatát, 
f) amennyiben a gyermek után a másik szülı nem fizet tartásdíjat, e tényrıl a gyermeket 

nevelı szülı nyilatkozatát, amennyiben pedig bírósági eljárást indított a gyermektartásdíj 
behajtása érdekében, az arról szóló hiteles igazolás másolatát. 
 

(4) A Gyámr. 6.§-a (8) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(8) A Polgármester a hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult megkeresni az állami 

adóhatóságot, hogy a pénzbeli ellátást igénylı szülı vagy más törvényes képviselı, valamint 
az egy fıre jutó jövedelem kiszámításánál figyelembe veendı más közeli hozzátartozó 
személyi jövedelemadójának alapját közölje. 
 

(5) A Gyámr. 6.§-a a (8) bekezdést követıen a következı (9) bekezdéssel egészül ki: 
(9) A (8) bekezdésben meghatározott figyelembe veendı más közeli hozzátartozó személyi 

jövedelemadója alapjának megkérése elıtt a Polgármester beszerzi az érintett hozzájáruló 
nyilatkozatát. 
 

17. § (1) A Gyámr. 8.§ (2) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) A Polgármester által hozott I. fokú határozat, illetıleg végzés ellen a Képviselı-

testülethez címzett, a Jegyzı által hozott I.fokú határozat, illetıleg végzés ellen pedig a 
Közép-Magyarországi Regionáis Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához címzett 
illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a döntés közlésétıl számított 15 napon belül 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, illetıleg a Gyámügyi Irodára 
postai úton eljuttatni. 

 
(2) A Gyámr. 8.§-a (3) bekezdése a) pontjának helyébe a következı rendelkezés lép: 
a) e rendelet 13. § aa) pontjában meghatározott kedvezményre való jogosultság esetében 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán történı leadás dátuma, postai úton történı 
elıterjesztés esetén a Gyámügyi Irodára történı érkezés dátuma, 

 
(3) A Gyámr. 8.§-a (3) bekezdése b) pontjának helyébe a következı rendelkezés lép: 
b) e rendelet 25. § (2)-(4) bekezdésekben szabályozott méltányossági közgyógyellátás 

vonatkozásában a határozat meghozatalát követı 15. nap, feltéve, hogy korábbi jogosultság 
ezt nem befolyásolja. 
 

(4) A Gyámr. 8.§-a (4) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(4) Amennyiben az elıterjesztett kérelem alapján a jogosultság megállapítását korábbi – 

még fennálló – jogosultság befolyásolja, a (3) bekezdés a) pontja szerinti támogatásoknál, 
illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti kedvezmény esetén a jogosultság a korábbi 
jogosultság megszőnését követı napon kezdıdik. 
 

18. § (1) A Gyámr. 10.§-a (1) bekezdésének e) pontjának helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

e) amennyiben a kedvezményt igénylı, az intézményvezetı c), valamint d) pontban 
meghatározott értesítését vitatja, annak kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Szociális, 
Lakás- és Egészségügyi Bizottsághoz (továbbiakban: SZLEB) címzett és a nevelési-oktatási 
intézménynél elıterjesztett illetékmentes panasszal élhet, 
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(2) A Gyámr. 10.§-a (1) bekezdésének h) pontjának helyébe a következı rendelkezés 

lép: 
h) a térítési díjkedvezmény jogcímén felhasználható éves keretösszeget/elıirányzatot a 

Képviselı-testület külön rendeletben határozza meg, mely összeg nevelési-oktatási 
intézmények részére esı hányadáról (továbbiakban: intézményi keretösszeg), valamint a 
tartalékösszeg meghatározásáról a SZLEB dönt, az elızı évi intézményi igények 
figyelembevételével. 
 

(3) A Gyámr. 10.§-a (1) bekezdésének k) pontjának helyébe a következı rendelkezés 
lép: 

k) amennyiben az intézményi keretösszeg várhatóan az intézményi éves kiadásokat nem 
fogja fedezni, a nevelési-oktatási intézmény vezetıje a túllépést megelızı 30 napon belül 
kérheti a SZLEB-tıl az intézményi keretösszeg tartalékösszegbıl történı pótlását, 
 

(4) A Gyámr. 10.§-a (1) bekezdésének l) pontjának helyébe a következı rendelkezés 
lép: 

l) a SZLEB a k) pontban meghatározott döntését méltányosságból hozza meg, figyelemmel 
az nevelési-oktatási intézmény vezetıje által elıterjesztett kérelem indokolására, 
 

(5) A Gyámr. 10.§-a (1) bekezdésének m) pontjának helyébe a következı rendelkezés 
lép: 

m) a SZLEB h), k), l) pontokban meghatározott döntéshozatala során a Képviselı-testület 
külön rendeletében meghatározott éves keretösszegen/elıirányzaton nem terjeszkedhet túl. 
 

19. § (1) A Gyámr. 11.§-a (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítését elrendelı határozatot a SZLEB a 

kötelezett kérelmére - tekintettel életkörülményeire, szociális helyzetére, jövedelmi 
viszonyaira - egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszakövetelt 
összeget méltányosságból csökkentheti, elengedheti, feltéve, hogy az igénybevételtıl, illetve 
ellátás megszőnésétıl egy év még nem telt el. 

 
(2) A Gyámr. 11.§-a (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
(3) A SZLEB (2) bekezdésben szabályozott hatáskörében hozott határozata ellen a 

Képviselı-testülethez címzett – a határozat közlésétıl számított számított 15 napon belül a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán benyújtandó vagy a Gyámügyi Iroda részére postai 
úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 

 
20. § A Gyámr. 13.§-a a) pontjának aa) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 

 
21. § (1) A Gyámr. 15.§-a (2) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) A Polgármester a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti azt a 

gyermeket, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem – a 16. §-ban meghatározott 
eset kivételével – az öregségi nyugdíj mendenkori legkisebb összegének 200 %-át, gyermekét 
egyedül nevelı szülı (törvényes képviselı) esetén 250 %-át nem haladja meg. 

 
(2) A Gyámr. 15.§-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át annak a gyermeknek az 

esetében, akinek családja – külön rendeletben meghatározottak alapján – nem részesül 
lakásfenntartási támogatásban, főtési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatásban 
részesülık lakásfenntartási támogatásában, illetve méltányossági közgyógyellátásban, 
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22. § A Gyámr. 17.§-a (3)-(4) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(3) A rendkívüli méltányosság gyakorlására a Gyámügyi Iroda vezetıjének indítványára 

kerülhet sor a SZLEB javaslata alapján. 
(4) Halasztást nem tőrı élethelyzetben rendkívüli méltányosságot gyakorolhat a 

Polgármester, ennek indokáról azonban utólag a SZLEB-et tájékoztatni kell. 
 

23. § A Gyámr. 19.§-a (5) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(5) A gyermekvédelmi támogatás (3) bekezdés a) pontja szerinti nyújtása különösen akkor 

indokolt, ha a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata illetékességi területén 
lakcímmel rendelkezı gyermek, illetve fiatal felnıtt kérelmezı nem Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata által mőködtetett nevelési–oktatási intézmény nappali szolgáltatásait 
veszi igénybe, és ebbıl kifolyólag a gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezményére nem 
jogosult. Ha a kérelmezınek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy 
tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerően lakik 

 
24. § A Gyámr. 20.§-a (2) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott forma kizárólag hivatalbóli formában valósulhat 

meg, mely támogatás eszközlésében a Polgármester a Gyámügyi Iroda vezetıje, a Képviselı-
testület tagjai, a CSSZSZ vezetıje, valamint szükség esetén a Magyar Vöröskereszt Budapesti 
Szervezete által – a kerületben – mőködtetett Családok Átmeneti Otthona vezetıje 
közremőködésével jár el, melyet a Gyámügyi Iroda vezetıje koordinál. 

 
25. § A Gyámr. 25.§-a (2) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az egészségi állapot megırzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentésére méltányossági közgyógyellátásban 
részesíti azt a szociálisan rászorult gyermeket, akinek havi rendszeres gyógyító ellátás 
költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, és 
családjában az egy fıre jutó havi jövedelem mértéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

 
26. § A Gyámr. 27.§-a (2) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság elbírálásával, valamint az 

igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás során az e rendeletben foglaltakon kívül az Szt., 
valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Szr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
27. § A Gyámr. 27/A.§-a (3) bekezdése c)-d) pontjai helyébe a következı rendelkezés 

lép: 
c) e rendelet 1. számú melléklete A)-D) pontjaiban meghatározott esetek alapján nyújtható 

méltányossági kedvezmény, 
d) e rendelet 1. számú melléklete E) pontjában meghatározott rendkívüli méltányossági 

kedvezmény. 
 
28. § A Gyámr. 27/B.§-a következı (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejőleg a Gyámr. 

27/B.§-a eredeti (2)-(3) bekezdéseinek számozása (3)-(4) bekezdésre változik: 
(2) A 27/A. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti méltányossági kedvezmény 

meghatározására a család körülményeinek ismeretében -egyedi elbírálás alapján – kerülhet 
sor. 
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29. § A Gyámr. 27/C.§-a (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(1) A 27/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti rendkívüli méltányossági kedvezményt 

nyújthat az intézmény vezetıje - panasz esetén a SZLEB, jogorvoslati kérelem esetén a 
Képviselı-testület - amennyiben az e rendelet 27/A. § (3) bekezdés a)-c) pontjai alapján 
meghatározott kedvezményekkel csökkentett étkezési térítési díj mértékének megfizetése a 
család számára továbbra is jelentıs megterhelést jelentene. 

 
30. § (1) A Gyámr. 27/D.§-a (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(1) A térítési díj kedvezmény iránti kérelmek beadása folyamatos, a kedvezményre való 

jogosultság – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kérelmek elıterjesztését követı 
hónap elsı napjával keletkezik. 

 
(2) A Gyámr. 27/D.§-a (2) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) Amennyiben a kedvezmény iránti kérelmet a nevelési-oktatási év vége és a következı 

nevelési-oktatási év kezdete között terjesztik elı, a jogosultság tárgyév október 1. napjával 
kezdıdik. 

 
31. § Az Intr. 12.§-ának (1) bekezdése a következı d) ponttal egészül ki: 
d) alapellátáson túli szolgáltatásként 

da) idıszakos gyermekfelügyeletet biztosít 
 
32. § Az Intr. a 30.§-t követıen a következı V.CÍM-mel illetve alcímmel, valamint a 

31.-33. §-sal egészül ki, egyidejőleg az eredeti V. CÍM számozása VI. CÍM-re változik: 

V.CÍM 

Alapellátáson túli szolgáltatások 

Idıszakos gyermekfelügyelet 

31. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata külön térítés ellenében idıszakos 
gyermekfelügyeletet, mint alapellátásba nem tartozó szolgáltatást biztosít a gyermekek 
napközbeni ellátása keretében bölcsıdei alapellátásban nem részesülı gyermekek részére. 

(2) Az idıszakos gyermekfelügyelet (továbbiakban: szolgáltatás) nyújtására a (3) 
bekezdésben meghatározott intézmények keretében kerül sor, feltéve, hogy az adott 
intézmények/részlegek a szolgáltatást igénybe vevı gyermekek fogadására szabad 
kapacitással rendelkeznek. 

(3) A szolgáltatást a kerületben Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Egyesített 
Bölcsıdék részlegei, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Nagy Imre 
Általános Mővelıdési Központ bölcsıdéje biztosítja. 

32. § (1) A szolgáltatást a szülı/törvényes képviselı az érintett intézmény/részleg 
vezetıjénél kérelmezheti. 

(2) A szolgáltatás biztosítására irányuló kérelem elbírálására az érintett intézmény/részleg 
vezetıje saját hatáskörben jogosult, döntése ellen jogorvoslatnak, illetve panasznak helye 
nincsen. 

(3) A szolgáltatás biztosítására a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsıdei 
alapellátásban részesülı gyermekekkel közös bölcsıdei csoportokban kerül sor. 

33. § (1) A szolgáltatás a szülı vagy törvényes képviselı kérelmében meghatározott 
idıtartamig, hiányában határozatlan ideig kerül biztosításra. 

(2) A szolgáltatásért fizetendı szolgáltatási díj mértéke bruttó 300 Ft/óra, mely nem 
tartalmazza az igénybe vevı gyermekeknek nyújtott étkezés – külön rendeletben szabályozott 
- térítési díját. 
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(3) A szolgáltatási díjat a szülı vagy törvényes képviselı, az adott napi igénybevételt 
követıen köteles kiegyenlíteni. 

(4) Az érintett intézmény/részleg vezetıje a nyújtott szolgáltatás mértékének függvényében 
a szolgáltatási díj kiegyenlítését követıen nyugtát ad annak mértékérıl. 

(5) A szolgáltatás nem biztosítható a gyermek részére, amennyiben egészségi állapota 
kizárja a közösségben való részvétel lehetıségét (pl. fertızı betegség esetén). 

 
33. § (1) Az Intr. 36.§ (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(4) Az (1) bekezdés b)-c) pontjában felsorolt szolgáltatások, ellátások után – jövedelmi 

viszonyok alapján - fizetendı személyi térítési díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
(2) Az Intr. 36.§ (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(5) A (4) bekezdésben hivatkozott szolgáltatások, ellátások után fizetendı személyi térítési 

díj mértékét a CSSZSZ vezetıje - amennyiben a szolgáltatást igénybe vevınél végzett 
szociális helyzetfelmérés (környezettanulmány) során tapasztaltak ezt indokolják - 
méltányosságból a 2. számú mellékletben az igénybe vevıre vonatkozó térítési díj 
kategóriánál legfeljebb kettı kategóriával kedvezıbb fokozatra mérsékelheti, különösen a 
igénybe vevı 

a) egészségi állapota, 
b) egyedülállósága, 
c) 70 év feletti életkora, 
d) egészségkárosodása, fogyatékossága miatt. 
 
34. § Az Adkezr. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(1) Az e rendeletben meghatározott  
a) adósságkezelési szolgáltatás, 
b) otthonmegırzı szolgáltatás 
iránti kérelmeket a rendszeresített igénylılap kitöltésével és az azon felsorolt – illetve e 

rendeletben meghatározott – mellékletek/igazolások csatolásával az adósok Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Szociális és 
Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton terjeszthetik elı folyamatosan. 

 
35. § Az Adkezr. 7.§ (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(4) A jövedelemszámításnál az Szt. 10 §-ának rendelkezései irányadóak. 
 
36. § Az Adkezr. 9.§ (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(6) A SZLEB által hozott I. fokú határozat, illetıleg végzés ellen - ha e rendelet, vagy más 

jogszabály kivételt nem tesz - a Képviselı-testülethez címzett illetékmentes fellebbezéssel 
lehet élni, melyet a döntés közlésétıl számított 15 napon belül a Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, illetıleg postai úton eljuttatni. 

 
37. § (1) Az Adkezr. 11.§ (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(4) A SZLEB a kötelezett kérelmére és a Szociális Iroda javaslatára – tekintettel a kötelezett 

életkörülményeire, szociális helyzetére, jövedelmi viszonyaira – (2) bekezdésben meghozott 
határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendı 
összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy 
az igénybevételtıl egy év még nem telt el. 

 
(2) Az Adkezr. 11.§ (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(5) A SZLEB a (2), valamint (4) bekezdésben szabályozott hatáskörében hozott döntése 

ellen a Képviselı-testülethez címzett - a döntés közlésétıl számított 15 napon belül a Hivatal 
Szociális és Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán benyújtandó vagy postai úton eljuttatott 
- illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 
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38. § Az Adkezr. 41.§-a valamint az azt megelızı alcím helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülık lakásfenntartási támogatása 

41. § (1) Annak az adósnak, akinek részére a SZLEB adósságkezelési szolgáltatásra való 
jogosultságot állapított meg, a Polgármester hivatalból adósságkezelési szolgáltatásban 
részesülık lakásfenntartási támogatását állapít meg. 

(2) A támogatás megállapításának feltételeit, valamint az eljárás rendjét külön jogszabály 
(Szt., Szr., Szocr.) szabályozza. 

Záró rendelkezések 

39. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. május 1-jén lép hatályba, 
rendelkezéseit az ezt követıen indult ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet 40.§-ának (2) bekezdése 2008. október 1-jén lép hatályba. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti  
a) a Szocr. 61/A.§-a, 
b) a Gyámr. 

ba) 3.§-ának (3) bekezdése, 
bb) 4.§-a (1) bekezdésének e), f), o), p), q), s) pontjai, 
bc) 16.§-a (3) bekezdésének b) pontja 

c) Intr.  
ca) 3.§ (2) bekezdése 
cb) 12.§ (3) bekezdése. 

40. § (1) A Szocr. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A Gyámr. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.  
(3) Az Intr. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
41. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 5/A mellékletének I. fejezetében 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesterének saját hatáskörei közül 
I.26. pontban szereplı – Szociális ellátással kapcsolatos - hatáskörök közül az 5.-9. 
hatáskörök hatályukat vesztik. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 5/A mellékletének II. fejezetében a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselı-testülete által a Polgármesterre átruházott 
hatáskörök II. 7. pontjában szereplı – Szociális ellátással, szociális szolgáltatással, 
foglalkoztatással kapcsolatos -  hatáskörök közül 

a)  a 9. hatáskör, valamint az 51. hatáskör hatályát veszti,  
b) a 7. hatáskör jogszabályi hivatkozásában a “(2) bek” jelölés helyébe “(6) bek” jelölés 

lép, 
c) a 10-11 hatáskör helyébe a következı hatáskör lép: 

Méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti vagy részletekben 
fizettetheti meg a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a 
kamat összegét, ha a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését 
rendeli el. 

1993. évi III. törvény 17.§ (5) 
bek. 

Ha a hatáskörébe tartozó ügyben - az 1. számú melléklet szerinti - 
vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,  
a) ingatlan esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal ingatlan 

fekvése szerinti illetékes Regionális Igazgatósága vagy az ingatlan 
fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével, 

b) vagyoni értékő jog esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal 
illetékes Regionális Igazgatósága megkeresésével, 

 

63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 
5.§ 
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c) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám- és pénzügyırség vagy 
független szakértı bevonásával  

állapítja meg a forgalmi értéket. 
d) a 16. hatáskör helyébe a következı hatáskör lép: 
 A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a 43/B.§ 
(1) bekezdésben foglalt ápolási díj összegét felülvizsgálja, ha a 
megállapítás alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, 
vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élı 
családtagok létszáma megváltozott. 

1993. évi III. törvény 25.§ (6) 
bek. 

e) a 37. hatáskör helyébe a következı hatáskör lép: 
 Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult az igazolvány kiállítását 
követıen fél éven belül meghal vagy elveszíti jogosultságát, 
visszaigényelheti az egészségbiztosítási szervtıl a befizetett térítési díj 
felét, úgyszintén akkor is gondoskodhat a visszaigénylésrıl (a 
különbözet 6 havi összegének 30 %-a ), ha a jogosultnak az egyéni 
gyógyszerkeret év közbei felülvizsgálata során fél évnél hosszabb 
idıtartamra alacsonyabb gyógyszerkeret került megállapításra. 

1993. évi III. törvény 53.§ (3) 
bek. 

f) az 52. hatáskör helyébe a következı lép: 
Ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, 
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, 
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében akinek családja 
jövedelemmel (119/C.§) nem rendelkezik, 
és bentlakásos ellátás esetében a 119/C.§ (2) bekezdése szerinti jelzálog 
alapjául szolgáló vagyna nincs. 

1993. évi III. törvény 114.§ (3) 
bek. 

 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 5/A mellékletének II. fejezetében a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselı-testülete által a Polgármesterre átruházott 
hatáskörök II. 9. pontjában szereplı – Gyámügyekkel, gyermekvédelmi gondoskodással 
kapcsolatos hatáskörök közül a 10. hatáskör helyébe a következı hatáskör lép: 

Ismételten kérelmezi a mőködési engedélyt e bekezdésben megjelölt 
esetekben. 

259/2002.(XII.18.) Korm. 
rendelet 8.§ (8) bek. 

 
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 5/A mellékletének III. fejezetében a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata rendeleteiben szabályozott polgármesteri hatáskörök 
III. 8. pontjában szereplı – Szociális ellátással kapcsolatos hatáskörök közül  

a) a 2., 3., 6., 11., 15., 16., 17., 20. hatáskör hatályát veszti, 
b) az 5. hatáskör helyébe a következı hatáskör lép: 

A Szociális Iroda közremőködésével – a jogosultsági idıszak alatt - 
külön bejelentés nélkül ellenırizheti az ápolási kötelezettség teljesítését. 

25/2003.(X.21.)Kt. rend. 32.§ (1) 
bek. 

c) a 8. hatáskör helyébe a következı hatáskör lép: 
Amennyiben az éves költségvetési keret ezt lehetıvé teszi, minden év 
október hónapjában a tárgyév szeptember 30. napján aktív korú 
egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélyében, illetve 
idıskorúak járadékában részesülı személyek részére hivatalból 
rendszeres támogatásuk havi mérékével azonos összegő átmeneti segély 
megállapítása felıl dönthet. 

25/2003.(X.21.)Kt. rend. 37. § 

d) a 14. hatáskör helyébe a következı hatáskör lép: 
Méltányosságból helyi lakásfenntartási támogatást  állapít meg az Szt. 
alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személy részére 
oly módon, hogy a megállapított normatív lakásfenntartási támogatás 
mértékét kiegészíti a jogosultra vonatkoztatott helyi lakásfenntartási 
támogatás mértékére. 

25/2003.(X.21.)Kt. rend. 50. § (1) 
bek.  

e) a 18. hatáskör helyébe a következı hatáskör lép: 
Megszünteti az adósságkezelési szolgáltatásban részesülık 
lakásfenntartási támogatásában részesülı támogatási jogosultságát, ha a 
támogatásban részesülı adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságát 
a SZLEB megszünteti. 

25/2003.(X.21.)Kt. rend. 54. § (4) 
bek.  
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(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 5/A mellékletének III. fejezetében a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata rendeleteiben szabályozott polgármesteri hatáskörök 
III. 21. pontjában szereplı - A lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok 
rendezésével kapcsolatos -  hatáskörök közül a 2. hatáskör helyébe a következı hatáskör lép: 
Külön rendeletben foglaltak alapján hivatalból adósságkezelési 
szolgáltatásban részesülık lakásfenntartási támogatását állapít meg 
annak az adósnak a részére, akinek adósságcsökkentési szolgáltatásra 
való jogosultságát a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság 
megállapította. 

35/2007.(X.24.)Kt. rend. 41.§ (1) 
bek. 

 
(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 5/A mellékletének III. fejezetében a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata rendeleteiben szabályozott polgármesteri hatáskörök 
III. 25. pontjában szereplı – Gyermekvédelmi és ifjúsági támogatásokkal kapcsolatos – 
hatáskörök közül  

a) az 1. hatáskör helyébe a következı hatáskör lép: 
A hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult megkeresni az állami 
adóhatóságot, hogy a pénzbeli ellátást igénylı szülı vagy más törvényes 
képviselı, valamint az egy fıre jutó jövedelem kiszámításánál 
figyelembe veeendı más közeli hozzátartozó személyi 
jövedelemadójának alapját közölje. 

26/2003.(X.21.)Kt. rend. 6. § (8) 
bek.  

b) a 3. hatáskört követıen a III.25. pont a következı hatáskörrel egészül ki: 
Rendívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket, 
akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem – a 16.§-ban 
meghatározott eset kivételével – az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 150 %-át, gyermekét egyedül nevelı szülı (törvényes 
képviselı) esetén 200 %-át nem haladja meg. 

26/2003.(X.21.)Kt. rend. 15. § (2) 
bek.  

 
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 5/D mellékletének II. fejezetében a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselı-testülete által a Szociális, Lakás- és 
Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök közül a II. 1. pontban szereplı – Szociális 
ellátással és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a 1-3. hatáskör 
helyébe a következı hatáskör lép: 
Dönt meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény megsértésével 
nyújtott szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevı 
a) pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, 
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog 
visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelı pénzegyenérték 
megfizetésére, 
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az 
intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére 
való kötelezésérıl. 

1993. évi III. törvény 17.§ (1) 

Méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti vagy részletekben 
fizettetheti meg a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a 
kamat összegét, ha a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését 
rendeli el. 

1993. évi III. törvény 17.§ (5) 
bek. 

Ha a hatáskörébe tartozó ügyben - az 1. számú melléklet szerinti - 
vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,  
a) ingatlan esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal ingatlan 

fekvése szerinti illetékes Regionális Igazgatósága vagy az ingatlan 
fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével, 

b) vagyoni értékő jog esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal 
illetékes Regionális Igazgatósága megkeresésével, 

c) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám- és pénzügyırség vagy 
független szakértı bevonásával  

állapítja meg a forgalmi értéket. 

63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 
5.§ 
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(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 5/D mellékletének II. fejezetében a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselı-testülete által a Szociális, Lakás- és 
Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök közül a II. 2. pontban szereplı – 
Gyámüggyel kapcsolatos hatáskörök a következı hatáskörökkel egészülnek ki: 

 
Dönt meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény megsértésével 
nyújtott ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevı 
a) pénzbeli ellátás visszafizetésére, 
b) természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére, 
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az 
intézményi térítési díj megfizetésére 
való kötelezésérıl. 

1997. évi XXXI. törvény 133.§ 
(2) 

Méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti a megtérítés összegét. 1997. évi XXXI. törvény 133.§ 
(5) bek. 

 
(9) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 5/D mellékletének III. fejezetében a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata rendeleteiben szabályozott Szociális, Lakás- és 
Egészségügyi Bizottsági feladat- és hatáskörök III. 12. pontjában szereplı - A 
Lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezésével kapcsolatos - 
hatáskörök közül a 4. hatáskör helyébe a következı hatáskör lép: 

 
A kötelezett kérelmére és a Szociális Iroda javaslatára - tekintettel a 
kötelezett életkörülményeire, szociális helyzetére, jövedelmi viszonyaira 
- a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelését elrendelı 
határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a 
visszafizetendı összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy 
részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtıl egy év 
még nem telt el. 

35/2007.(X.24.)Kt. rend. 11.§ (4) 
bek. 

 
 
 
 

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

Záradék: 
Kihirdetve 2008. április            napján 

Ábrahámné Turner Rita sk. 

Szervezési Iroda vezetıje 
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1 számú melléklet a 11/2008. (IV.17.) Kt. számú rendelethez 

1. számú melléklet a 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelethez 

 

 
JÖVEDELEMNYILATKOZAT  

 
 

I. Személyi adatok: 
 
 

1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: 

     Neve:…………………................................................................................................ 

     Születési neve:......................................................................................................….... 

     Anyja neve:............................................................................................................….. 

     Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................... 

     Lakóhely:……………………………………………………..……………..…......... 

     Tartózkodási hely:..................................................................................................….. 

     Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):........................................................….. 

     Telefonszám (nem kötelezı megadni):....................................................................… 

 

2. A kérelmezı 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):........................................................….. 
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II. Jövedelmi adatok: 
 

 
Jövedelem típusa 

 

Kérelmezı Házastárs/élettárs Gyermekei 

Havi jövedelme (forint) 

1 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó  

     

2 Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi,  
illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl 
származó  

     

3  Alkalmi munkavégzésbıl származó      

4 Táppénz, gyermekgondozási támogatások      

5 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres 
szociális ellátások 

     

6 Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

     

7 Egyéb jövedelem      

8 Összes jövedelem      

 
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy 
 
- KÉRELMEZİ:  életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási 
                              helyemen élek                                     

(A megfelelı rész aláhúzandó!) 
- HÁZASTÁRS/ÉLETTÁRS: életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási 
                                                 helyemen élek                  

(A megfelelı rész aláhúzandó!) 
 
Tudomásul veszem, hogy a közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§. (7) 
bekezdése alapján az önkormányzat az állami adóhatóság illetékes igazgatósága 
útján ellenırizheti. 
 
Budapest, 200………………………….. 
 
       ……………………………..…………………… 

kérelmezı aláírása 
 

       ………………………………………………….. 
                      nagykorú hozzátartozók aláírása 
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Tájékoztató 
a  j ö v e d e l e m n y i l a t k o z a t  k i t ö l t é s é h e z 

1. Személyi adatok 
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön 
él, kivéve, ha élettársa van.  
A házastársak akkor tekinthetık különélınek, ha a lakcímük különbözı. 
 
Közeli hozzátartozók: 
a./ a házastárs, az élettárs 
b./ a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı; a huszonhárom évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér 
szerinti; örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 

c./ korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti; örökbe fogadott, illetve 
nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését 
megelızıen is fennállt, 

d./ a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe 
fogadó szülı, illetve a szülı házastársa vagy élettársa.  

 

2. Jövedelemre vonatkozó adatok 
 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelemnek minısül 
különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, 
bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban honvédség, rendvédelmi 
szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzıdéses szolgálati 
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbıl, továbbá 
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közremőködést igénylı – tevékenységbıl 
származó jövedelem. 

 

Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységbıl származó jövedelemnél kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadói 
jövedelmet, a választott könyvvizsgálói jövedelmet, a gazdasági társaság 
magánszemély tagja által külön szerzıdés alapján teljesített mellékszolgáltatást is. 
 

Alkalmi munkavégzésbıl származó jövedelem: az alkalmi munkavállalói könyvvel 
történı foglalkoztatás révén szerzett bevétel.  
Nem minısül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás 
révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50 %-át nem haladja meg. 
 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi 
pótlék, gyermektartásdíj. 

 

Nyugdíj vagy nyugdíjszerő ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a 
rokkantsági nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, özvegyi és szülıi nyugdíjat, 
árvaellátást, a baleseti hozzátartozói nyugellátásokat, a rendszeres szociális járadékot, 
az átmeneti járadékot, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát, a 
rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a politikai rehabilitációs ellátásokat, 
a házastársi pótlékot, és a házastárs után járó jövedelempótlékot. 
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Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az 
idıskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, munkanélküli 
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított 
keresetpótló juttatás. 
 
Egyéb jövedelem például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggı pénzbeli juttatások, 
nevelıszülıi díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó 
jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából 
származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó 
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elızı sorokban nem került 
feltüntetésre. 

 
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem 
kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és befizetési kötelezettségekkel 
csökkentett összegben kell feltüntetni. 
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az 
árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként 
kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

 
Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési 
segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az 
adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a 
kiegészítı gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelıszülık 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 házi 
segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az 
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minısül jövedelemnek az alkalmi 
munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi 
ellenértéke a minimálbér 50 %-át nem haladja meg. 

 

A havi jövedelem kiszámításakor 
 

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı 1 hónap, 
 

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ıstermelésbıl származó  
   jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı 12 hónap alatt kapott  
   összeg egyhavi átlagát  kell együttesen figyelembe venni. 
 
 

A jövedelemrıl a jövedelem típusának megfelelı iratot vagy annak másolatát a 
kérelemhez mellékelni szükséges. 
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2 számú melléklet a 11/2008. (IV.17.) Kt. számú rendelethez 

1. számú melléklet a 26/2003.(X.21.) Kt. számú rendelethez 

A gyermekétkeztetés térítési díjának méltányossági/rendkívüli méltányossági  
kedvezményeinek rendszerérıl 

 

Méltányossági kedvezmény esetei 

Méltányossági kedvezmény mértéke 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

A.) Ha a gyermek részére megállapított 
      normatív kedvezmény mértéke 50 % 
1.) 6-12. évfolyamon nappali rendszerő iskolai 

oktatásban vesz részt, és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

2.) három- vagy többgyermekes családban 
nevelkedik, 

3.) tartósan beteg vagy fogyatékos. 

 
 

 
 
 

XX 

  

B.) Ha a gyermek részére megállapított 
      normatív kedvezmény mértéke 50 % 
1.) három- vagy többgyermekes családban 

nevelkedik, 
2.) tartósan beteg vagy fogyatékos, 
ÉS a család egy fıre jutó havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át. 

   
 
 

XX 

  

C.) Ha a gyermek részére megállapított 
normatív kedvezmény mértéke 50% 

1.) három- vagy többgyermekes családban 
nevelkedik, 

2.) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 
ÉS a család egy fıre 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 fıre jutó 
havi jövedelme meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 
%-át, de nem éri el annak 200 %-át. 

  
XX 

   

 
 
 

Rendkívüli méltányossági kedvezmény 

Rendkívüli méltányossági kedvezmény mértéke 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

E.) Ha az intézményvezetı - a család 
körülményeinek ismeretében -  
rendkívüli méltányosság gyakorlását tartja 
indokoltnak. 

 
XX 

 
XX 

 
XX 

 
XX 

 
XX 
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3. számú melléklet a 11/2008.(IV.17.)Kt. számú rendelethez 
 

„2. számú melléklet a 27/2003.(X.21.)Kt. számú rendelethez 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások, ellátások személyi 
térítési díjainak mértékérıl 

 
Jövedelem határok 

(Ft) 

 
Étkeztetés 

(Ft)* 

 
Házhoz 
szállítás 

(Ft)*  

 
Nappali ellátás (Ft) 

 

 
Házi 

gondozás 
óradíja 

(Ft) 

 
Támogató szolgáltatás 

Étkezés 
nélkül 

Napi 
1x 

étke-
zéssel

* 

Napi 2x 
étkezéssel

* 

Személyi 
segítés 

óradíja (Ft) 

Szállítás 
viteldíj 
(Ft/km) 

Jövedelem 
nélkül 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 28.500 60 18 20 80 100 62 51 30 

28.501 35.700 90 34 30 120 150 124 102 36 

35.701 42.750 120 42 40 160 200 186 152 43 

42.751 52.700 150 55 50 195 255 248 203 52 

52.701 62.700 180 64 60 235 305 310 254 62 

62.701 72.700 200 72 70 260 340 372 305 74 

72.701 78.500 230 84 80 300 390 434 355 89 

78.501 82.000 300 105 90 345 450 495 406 125 

82.001 85.500 300 105 100 390 510 557 457 175 

85.501 95.500 300 105 110 440 570 619 508 231 

95.500 felett 500 122 110 610 730 619 508 231 

* az étkeztetés és a hozzá tartozó szállítás 20 % általános forgalmi adót tartalmaz. 
Nappali ellátásnál:  1x étkeztetés – ebéd igénybevételével 

  2x étkezés – reggeli és ebéd igénybevételével. 
Idıskorúak átmeneti gondozóházában fizetendı személyi térítési díjak mértéke: 
a figyelembe vehetı havi jövedelem 60 %-a, azonban nem haladhatja meg e rendelet 1. 

számú mellékletében szereplı intézményi térítési díj összegét, 
A Fogyatékosokat Támogató Szolgálat Szállító Szolgálata által biztosított személyszállítás 

személyi térítési díja: 
- gépjármő kiállási díj: 300,- Ft/alkalom, 
- gépjármő várakozási díj: 500,- Ft/megkezdett óra. 

 


