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9/2010. (II.23.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 

a 25/2003.(X.21.) 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.) 26.§-ában, 32.§-a (3) bekezdésében 
92.§-ában kapott felhatalmazás alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelete (a továbbiakban: Szocr.) módosítására a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1.§ A Szocr. 28. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „c) az ápoló 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő kérelmező esetén 250 %-át, és“ 

2.§ (1) A Szocr. 35. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(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, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg.”  

(2) A Szocr. 35. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(6) Kivételes esetben a 
Polgármester az (1)-(4) bekezdésekben foglalt feltételektől, eltekinthet, különösen a 
kérelmező életkorára, egészségi állapotára, rendkívüli élethelyzetére tekintettel” 

3.§ A Szocr. 36. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
4.§ A Szocr. 39. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „a) akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem mértéke az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át meghaladja,” 

5.§ A Szocr. 40. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „b) a 
háztartás összjövedelméből számított egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, illetve” 

6.§ (1) A Szocr. 50. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „c) 
egyedül élő kérelmező esetén havi jövedelme, háztartás esetében pedig, a háztartás 
összjövedelméből számított egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,“ 

 (2) A Szocr. 50. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) 
Méltányosságból helyi lakásfenntartási támogatásban részesíthető az az egyedül élő nyugdíjas 
személy, aki a lakásnak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője  vagy ezeknek hozzátartozója, 
vagy a lakásban szivességi lakáshasználóként lakik, feltéve, hogy 

a) havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300 %-át, és 

b) megfelel az (1) bekezdés a), valamint b) pontjaiban foglalt feltételeknek.“ 
(3) A Szocr. 50. § (3) és (4) bekezdése hatályát veszti. 
7.§ A Szocr. 51. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A helyi 

lakásfenntartási támogatás mértéke havi 8000,- forint, az 50.§ (5) bekezdében meghatározott 
kiegészítő méltányossági esetben a támogatási összegnek valamint a normatív lakásfenntartási 
támogatás mértékének a különbözete.“ 
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8.§ A Szocr. 53. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „f) aki 
egyedül élő és jövedelemmel-, alkalmi munkából származó jövedelemmel nem rendelkezik, 
rendszeres pénzellátásban nem részesül, kivéve, ha rendszeres pénzellátás iránti kérelmének 
elbírálása folyamatban van és ezt igazolni tudja.” 

9.§ A Szocr. 55. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „b) egyedül 
élő bérlő esetében havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át, háztartás esetében pedig, a háztartás összjövedelme alapján számított 
egy főre jutó havi nettó jövedelem mértéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, 

10.§ A Szocr. 56. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „d) 70 év 
feletti egyedül élő 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.” 

11. § (1) E rendelet 2010. február 23-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult 
ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet 7. §-a 2010. április 1-jén lép hatályba. A Szocr. 7. §-ával módosított 51. § (3) 
bekezdésében foglaltakat a 2010. április 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében kell 
alkalmazni. 

(3) E rendelet a 11. § (2) bekezdés kivételével 2010. február 24-én hatályát veszti. 
(4) E rendelet 11. § (2) bekezdése 2010. április 2-án hatályát veszti.“ 
 

 
 

 
 

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

 

Záradék:
Kihirdetve 2010.február 23. napján 
 
 
 
 

Ábrahámné Turner Rita sk. 
Szervezési Iroda vezetője 
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