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6/2009. (II.19.) 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 10/2004. (III.02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 29/2004. (VI.29.) Budapest-Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelettel, a 22/2005.(VI.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 
29/2005.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, az 5/2006.(III.21.) Budapest-Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelettel, a 25/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 
2/2007.(II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, 10/2007.(III.26.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 20/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Kt. rendelettel, valamint a 11/2008.(IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel 

módosított – a szociális ellátások rendszerérıl szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelete (a továbbiakban: Szocr.), - a 11/2004.(III.02.) Budapest-
Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 23/2005.(VI.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata 
Kt. rendelettel, a 29/2005.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, az 
5/2006.(III.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 10/2007. (III.26.) Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 21/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelettel, valmint a 11/2008. (IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelettel módosított  - a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások 
rendszerérıl szóló 26/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete (a 
továbbiakban: Gyámr.), - a 11/2008.(IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel 
módosított - a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezésérıl szóló 
35/2007.(X.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete (a 
továbbiakban: Adkezr.), valamint - a 28/2004. (VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, 
a 29/2005.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, valamint a 19/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Kt. rendelettel módosított - a szociális ösztöndíjról szóló 19/2003.(VI.24.) 
Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete (a továbbiakban: Ösztr.) rendeletek 
módosítására a következı rendeletet alkotja: 
 

1. § A Szocr. 4. §-a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
m) közcélú munka: az Szt. 36.§ (2) bekezdésében meghatározottak. 
 
2. § (1) A Szocr. 13. §-a (2) bekezdésének bbc) alpontja helyébe a következı 

rendelkezés lép: 
bbc) adósságkezelési szolgáltatásban részesülık lakásfenntartási támogatását, 
 
(2) A Szocr. 13. §-a (3) bekezdésének aa) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
aa) aktív korúak ellátását, ezen belül rendszeres szociális segélyt, illetıleg rendelkezésre 

állási támogatást, 
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3. § A Szocr. 14.§-a, valamint az azt megelızı alcím helyébe a következı rendelkezés 

lép: 
Aktív korúak ellátására jogosultak rendszeres szociális segélye 

 

14. § A Jegyzı külön jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén rendszeres szociális 
segélyben részesíti az aktív korúak ellátására jogosult személyt. 

 
4. § A Szocr. 15. §-ának helyébe a következı rendelkezés lép: 
15. § Az aktív korúak ellátására jogosult részére megállapított rendszeres szociális segély 

folyósításának feltételeként a támogatásban részesülı – az Szt. 37/B.§ (1) bekezdésének  
a) pontjában meghatározott személyi kör kivételével - az Szt. 37/D. § (1) bekezdésében foglalt 
együttmőködési kötelezettsége teljesítéseként a Csepeli Szociális Szolgálattal (továbbiakban: 
CSSZSZ), mint együttmőködésre kijelölt szervvel/intézménnyel együttmőködni köteles. 

 
5. § A Szocr. 16. §-ának helyébe a következı rendelkezés lép: 
16. § A rendszeres szociális segélyre jogosulttal az Szt. 37/D. § (1) bekezdésének b) pontja 

alapján megkötendı, beilleszkedést segítı programról szóló megállapodás az alábbi 
programtípusokra terjedhet ki: 
a) a CSSZSZ-szel való rendszeres kapcsolattartás, 
b) részvétel 
ba) egyéni képességeket fejlesztı foglalkozáson, 
bb) életmódot formáló foglalkozáson,  
bc) tanácsadáson,  
bd) munkavégzésre felkészítı programban, 
be) az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben. 

 
6. § A Szocr. 17. §-ának helyébe a következı rendelkezés lép: 
17. § (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult számára a 16.§ a) pontjában 

meghatározott rendszeres kapcsolattartásként a családgondozó által meghatározott idıpontban 
történı személyes jelentkezést kell érteni. 

(2) A 16.§ b) pontjában foglaltak teljesítéseként családgondozó által meghatározott 
idıpontban foglalkozáson, tanácsadáson, felkészítı programon való személyes megjelenést és 
aktív részvételt kell érteni. 

 
7. § A Szocr. 18. §-ának helyébe a következı rendelkezés lép: 
18. § (1) A Polgármester az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben 

részesülı személlyel, annak az Szt. 35.§ (1) bekezdésében foglaltak önkéntes teljesítésének 
vállalása esetén az Önkormányzat nevében megállapodást köt. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt megállapodás létrejöttérıl a Polgármester haladéktalanul 
értesíti a CSSZSZ-t, valamint a Jegyzıt. 

 
8. § A Szocr. 19/D. §-ának helyébe a következı rendelkezés lép: 
19/D.§ (1) Az Szt. 37/D.§ (1) bekezdésének alkalmazása során az együttmőködési 

kötelezettség megszegésének minısül. 
a) e rendelet 17.§-ában meghatározott kötelezettségek nem teljesítése, feltéve, hogy a 

támogatásban részesülı a mulasztás tényének igazolására igazolási kérelmet nem terjesztett 
elı, illetıleg elıterjesztett igazolási kérelme elutasításra került, 
b) a Szr. 17.§ (1) bekezdésének d) pontjában foglalt megjelenési, valamint az Szt. 37/D. § 

(1) bekezdésének b) pontjában foglalt megállapodási kötelezettségének nem teljesítése, 
feltéve, hogy a támogatásban részesülı a mulasztás tényének igazolására igazolási kérelmet 
nem terjesztett elı, illetıleg elıterjesztett igazolási kérelme elutasításra került. 
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(2) Az Szt 37/D.§ (1) bekezdésének alkalmazása során az együttmőködési kötelezettség 

ismételt megszegésének minısül az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségszegések 
bármelyikének a korábbi kötelezettségszegéstıl számított két éven belüli megvalósítása. 

 
9. § A Szocr. 28. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
c) az ápoló családjában az egy fıre jutó havi jövedelem mértéke nem haladhatja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló kérelmezı esetén 
250 %-át, és 

 
10. § A Szocr. 39. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
a) akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem mértéke az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át meghaladja, 
 
11. § (1) A Szocr. 50. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés 

lép: 
b) a lakás havi elismert fenntartási költsége meghaladja a háztartás összjövedelmének  

15 %-át, valamint 
 
(2) A Szocr. 50. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
a) havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

280 %-át, és 
 
(3) A Szocr. 50. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
a) a 4.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozót, valamint 
 
12. § A Szocr. 51. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
b) az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi fenntartási költségen 500 Ft-ot kell 

érteni. 
 
13. § A Szocr. 52. §-ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(4) A támogatás – megállapító határozatban meghatározott közüzemi 

számlaszámra/számlaszámokra történı – havi átutalásáról a tárgyhónapot követı hónap  
5. napjáig kell gondoskodni. 

 
14. § A Szocr. 55. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontja helyébe a következı rendelkezés 

lép: 
b) egyedülálló bérlı esetében havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, háztartás esetében pedig, a háztartás 
összjövedelme alapján számított egy fıre jutó havi nettó jövedelem mértéke nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 

c) a lakás havi elismert fenntartási költsége meghaladja a háztartás összjövedelmének  
15 %-át, 
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15. § A Szocr. 61/A. §-t követıen az alábbi címmel, alcímekkel és 61/B.-61/C. §-sal 
egészül ki: 

IV. CÍM 

Önkormányzati közfoglalkoztatás 

 
Közcélú foglalkoztatás, közcélú munka 

 
61/B. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata – az Szt. 36.§ (1)-(2) bekezdése 

alapján - az aktív korúak ellátására jogosultak munkaerı-piaci helyzetének javítása érdekében 
közcélú munka felajánlásával közcélú foglalkoztatást szervez. 

(2) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás-
szervezési feladatairól – közszolgáltatási szerzıdés alapján – az FKFSZ Fıvárosi Közhasznú 
Foglalkoztatási Szolgálat Kht. (továbbiakban: FKFSZ Kht.), mint külsı szervezet útján 
gondoskodik. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szerzıdésnek – többek között – tartalmaznia kell az 
adott évre vonatkozó foglalkoztatotti létszámkeretet is. 

(4) Közcélú munka keretében az Szt. 36. § (3) bekezdésében meghatározott személyi kör 
foglalkoztatható. 

(5) Az FKFSZ Kht. az Szt. 36. § (4) bekezdésében foglaltak szerint foglalkoztathatja a  
(4) bekezdésben meghatározott személyeket. 

 
Közfoglalkoztatási terv 

 
61/C. § Az FKFSZ Kht. közremőködik Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  

1 éves idıtartamra szóló – az Szt. 37/A. §-a szerinti - közfoglalkoztatási tervének 
elkészítésében. 

 
16. § A Gyámr. 4.§-ának (1) bekezdése a következı x) ponttal egészül ki: 
x) váratlan krízishelyzet: a gyermek családjában bekövetkezett váratlan betegség, baleset, 

haláleset.  
 
17. § A Gyámr. 6. § (7) bekezdés f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 f) amennyiben a gyermek után a különélı szülı nem fizet tartásdíjat, e tényrıl a gyermeket 
nevelı és a különélı szülı közös nyilatkozatát, illetve ennek hiányában saját nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy mit tett vagy szándékozik tenni – határidı megjelölésével – annak 
érdekében, hogy a különélı szülı is járuljon hozzá a gyermek eltartásához. Váratlan 
krízishelyzet esetén a nyilatkozat becsatolásától az ügyintézı eltekinthet.  

 
18. § (1) Az Adkezr. 14.§-ának aa) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

aa) összes adósságának mértéke meghaladja az ötvenezer forintot, azonban nem éri el az 
egymillió forintot, 
 
(2) Az Adkezr. 14.§-ának ac) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
ac) háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem mértéke nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülállók esetében 250 %-át, illetve 
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19. § Az Adkezr. 19.§-ának (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, 
egyidejőleg a 19.§ kiegészül a következı (3) bekezdéssel: 

(2) Az adós az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének teljesítését a befizetett 
készpénzátutalási megbízás vagy bankszámlakivonat, illetıleg a közüzemi szolgáltató által 
kiadott igazolás Szociális Irodán történı bemutatásával igazolni köteles a befizetést követı  
8 napon belül. 

(3) Az adós az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének teljesítését a befizetett 
készpénzátutalási megbízás vagy bankszámlakivonat, illetıleg a közüzemi szolgáltató által 
kiadott igazolás CSSZSZ-nél bemutatásával igazolni köteles a befizetést követı 8 napon 
belül. 

 
20. § Az Adkezr. 20.§-ának (2) bekezdése a következı i) ponttal egészül ki: 
i) az adós 19.§ (3) bekezdésében foglalt igazolási kötelezettségének elmulasztása esetén a 
mulasztástól számított 3 napon belül e tényrıl tájékoztatja a Szociális Irodát. 
 

21. § Az Adkezr. 23.§-ának ac) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
ac) háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem mértéke nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülállók esetében 250 %-át, 
feltéve, hogy 
 

22. § Az Adkezr. 28.§-ának (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, 
egyidejőleg a 28.§ kiegészül a következı (3) bekezdéssel: 

(2) Az adós az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének teljesítését a befizetett 
készpénzátutalási megbízás vagy bankszámlakivonat, illetıleg a közüzemi szolgáltató által 
kiadott igazolás Szociális Irodán történı bemutatásával igazolni köteles a befizetést követı  
8 napon belül. 

(3) Az adós az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének teljesítését a befizetett 
készpénzátutalási megbízás vagy bankszámlakivonat, illetıleg a közüzemi szolgáltató által 
kiadott igazolás CSSZSZ-nél bemutatásával igazolni köteles a befizetést követı 8 napon 
belül. 

 
23. § Az Adkezr. 29.§-ának (2) bekezdése a következı i) ponttal egészül ki: 
i) az adós 28.§ (3) bekezdésében foglalt igazolási kötelezettségének elmulasztása esetén a 
mulasztástól számított 3 napon belül e tényrıl tájékoztatja a Szociális Irodát. 
 

24. § Az Ösztr. 5.§-ának b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
b) alap/középfokú oktatási intézmény esetében a lezárt utolsó év végi bizonyítvány 

másolatát, mely tartalmazza a mulasztott órák számát és minısítését is, 
 

25. § Az Ösztr. a 13/A. §-t követıen az alábbi 13/B. §-sal egészül ki: 
13/B. § Nem gyakorolható méltányosság azoknak a tanköteles tanulóknak az esetében, 

akiknek igazolatlan mulasztásainak száma egy tanéven belül az 5 tanítási órát meghaladja. 



7 
 

 

Záró rendelkezések 

 
26. § (1) E rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követıen indult 
ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg  
a) a Szocr. 
aa) 13.§-a (2) bekezdésének be) alpontja, 
ab) 13.§-a (3) bekezdésének ab)-ac) alpontja, 
ac) 19.§-a, 
ad) 19/A.§-a,  
ae) 19/B. §-ának c)-d) pontjai, 
af) 19/E.§-a, 
ag) 20.§-a az azt megelızı alcímmel együtt, 
ah) 21.§-a, 
ai) 37.§-a, 
aj) 61/A.§-át megelızı alcíme, 
hatályát veszti. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg 
a) a Szocr. 9. §-ának (2) bekezdésében szereplı „Közép-magyarországi Regionális 

Közigazgatási Hivatal“ szövegrész helyébe „Közép-magyarországi Regionális 
Államigazgatási Hivatal“ szöveg, 

b) a Gyámr. 8. §-ának (2) bekezdésében szereplı „Közép-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal“ szövegrész helyébe „Közép-magyarországi Regionális 
Államigazgatási Hivatal“ szöveg 

lép. 
 
 
 
 
  

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

Záradék: 
Kihirdetve 2009. február   19.   napján 
 
 
 
 

Ábrahámné Turner Rita sk. 
Szervezési Iroda vezetıje 

 


