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11/2011. (III.31.) 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. 4.§ (1) bekezdés a következő z) ponttal egészül ki: 
 4.§ (1) z) vélelmezett jövedelem: a család (háztartás) havi fenntartási költségeinek (közüzemi 
díjak, lakbér, lakásvásárlási hitel, közös költség stb.) egy főre számított összegének a 
kétszerese. 

2.§ A Szocr. 9.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
9.§ (2) A Polgármester által hozott I. fokú határozat, illetőleg végzés ellen - amennyiben 

jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Képviselő-testülethez, a Jegyző által hozott I. fokú 
határozat, illetőleg végzés ellen a Fővárosi Kormányhivatal Közigazgatási Hivatala Szociális 
és Gyámhivatalához címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a döntés közlésétől 
számított 15 napon belül a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Szociális és Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, illetőleg a 
Szociális Irodára postai úton eljuttatni. 

3.§ A Szocr. 9.§ (3) b) pont helyébe a következő rendelkezés lép:  
9.§ (3) b) e rendelet 13.§ (2) bekezdése bbc) pontjában meghatározott ellátás esetében a 

Humánerőforrás Bizottság adósságkezelési szolgáltatást megállapító határozatának keltét 
követő hónap első napjával kezdődik, feltéve, hogy korábbi jogosultság ezt nem befolyásolja. 

4.§ A Szocr. 11.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
11.§ (2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítését elrendelő határozatot a 

Képviselő-testület a kötelezett kérelmére  
egy ízben méltányosságból módosíthatja, a visszakövetelt összeget méltányosságból 

csökkentheti, elengedheti, részletfizetést engedélyezhet, abban az esetben, ha annak 
megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, feltéve, hogy a kérelemmel 
érintett igénybevételtől, illetve ellátás megszűnésétől egy év még nem telt el. 

5.§ A Szocr.  11.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
 11.§ (3) A HB a (2) bekezdésben szabályozott hatáskörében hozott határozata ellen a 

Képviselő-testülethez címzett – a határozat kézhezvételétől 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. 

6.§ A Szocr. 13.§ (2) b) pont helyébe a következő rendelkezés lép:  
13.§ (2) b) természetbeni ellátásként: 

ba) átmeneti segélyt: 



baa)  
bab) élelmiszercsomag formájában, 

7.§ A Szocr. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:  
15.§ Az aktív korúak ellátására jogosult részére megállapított rendszeres szociális segély 
folyósításának feltételeként a támogatásban részesülő – az Szt. 37.§ (1) bekezdésének  
a) pontjában meghatározott személyi kör kivételével - az Szt. 37/A. § (1) bekezdésében foglalt 
együttműködési kötelezettsége teljesítéseként a Csepeli Szociális Szolgálattal (továbbiakban: 
CSSZSZ), mint együttműködésre kijelölt szervvel/intézménnyel együttműködni köteles 

8.§ A Szocr. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:  
16.§ A rendszeres szociális segélyre jogosulttal az Szt. 37/A. § (1) bekezdésének b) pontja 

alapján megkötendő, beilleszkedést segítő programról szóló megállapodás az alábbi 
programtípusokra terjedhet ki: 

9.§ A Szocr. 19/D.§ (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
19/D § (1) Az Szt. 37/A.§ (1) bekezdésének alkalmazása során az együttműködési 

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

támogatásban részesülő a mulasztás tényének igazolására igazolási kérelmet nem terjesztett 
elő, illetőleg előterjesztett igazolási kérelme elutasításra került, 

b) a Szr. 17.§ (1) bekezdésének d) pontjában foglalt megjelenési, valamint az Szt. 37/A. § 
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt megállapodási kötelezettségének nem teljesítése, 
feltéve, hogy a támogatásban részesülő a mulasztás tényének igazolására igazolási kérelmet 
nem terjesztett elő, illetőleg előterjesztett igazolási kérelme elutasításra került. 

(2) Az Szt 37/A.§ (1) bekezdésének alkalmazása során az együttműködési kötelezettség 
ismételt megszegésének minősül az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségszegések 
bármelyikének a korábbi kötelezettségszegéstől számított két éven belüli megvalósítása. 

10.§ A Szocr. 28.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A (2) bekezdés szerinti ápolási díj havi összege – az ápolt egészségi állapotától függően – 
az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-ánál kevesebb nem 
lehet ,azonban nem haladhatja meg az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 
alapösszeg 100 %-át.”  

11.§ A Szocr. 31. § helyébe a következő rendelkezés lép:  
31.§ Nem állapítható meg a 28.§ (2) bekezdés szerinti ápolási díj, illetve a már 

megállapított 28.§ (2) bekezdés szerinti ápolási díj további folyósítását meg kell szüntetni, 
amennyiben 

a) a Szt. 42. §-ban foglalt feltételek valamelyike fennáll, 
b) azt a támogatásban részesülő kéri, 
c) a támogatásra való jogosultsági feltételek nem állnak fenn, 
d) a támogatás megállapítását követően olyan körülmény, illetőleg kizáró ok következik be, 

amely kizárná a támogatás megállapítását, 
e) a támogatásban részesülő a támogatási jogosultság felülvizsgálatához szükséges iratokat 

megadott határidőig nem csatolja. 
f) a jogosult lakcíme megváltozik és új lakcíme az Önkormányzat illetékességi területén 

kívül van. 
 g)  az ápoló és az ápolt között, vagy az ápolt és az ápoló közeli hozzátartozója között 

tartási, életjáradéki, illetőleg öröklési szerződés áll fenn, 
h)  az ápoló önálló vállalkozó, őstermelő, illetve gazdasági társaságnak személyes 

közreműködő tagja, 
i) az ápoltnak van olyan hozzátartozója, aki vele közös háztatásban él, jövedelemmel 

rendelkezik és az ápolt gondozására képes, abban az esetben más, 



az ápolttal közös háztartásban élő azon  hozzátartozó részére, aki  jövedelemmel nem 
rendelkezik. 
12.§ A Szocr. 34. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
34.§ (1) Átmeneti segély, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került 

személy, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdők számára 
nyújtható támogatási forma.  

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint elsősorban azok részesíthetők átmeneti 
segélyben, akik nem tervezhető többletkiadást, különösen: hosszantartó betegséget, kórházi 
kezelést, vagy ellenük elkövetett bűncselekményt szenvedtek, illetve hozzátartozójuk 
elvesztése esetén nem részesithetők temetési segélyben, fűtő vagy főző készülékük 
meghibásodott, továbbá akik méltányossági közgyógyellátási jogosultságot nem szereztek, 
valamint azok részére, akik önmaguk vagy családjuk létfenntartásáról más módon 
gondoskodni nem tudnak. 

13.§ A Szocr. 35.§ (3)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
35.§ (3) Egy személy illetve család számára nyújtható átmeneti segély összege nem 

haladhatja meg az adott naptári évben 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, és a támogatás évente egy 

alkalommal nyújtható, abban az esetben, ha a kérelmező, illetve családtagja a következő 
támogatások közül egyidejűleg két támogatásban is részesül: lakásfenntartási támogatás, 
adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása, fűtési támogatás, 
vagy méltányossági közgyógyellátás.  

(4) Egy személy illetve család számára nyújtható átmeneti segély összege nem haladhatja 
meg az adott naptári évben 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a támogatás évente 
legfeljebb két alkalommal nyújtható, abban az esetben, ha a kérelmező, illetve családtagja a 
következő támogatások valamelyikében részesül: lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési 
szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása, fűtési támogatás, vagy méltányossági 
közgyógyellátás.  

14.§ A Szocr. 38. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
(1) Rendkívüli méltányosságot igénylő esetben (különösen: életveszély, természeti 

katasztrófa, tűzeset, illetve egyéb rendkívülinek tekinthető élethelyzet) a 34. §, valamint 35. §-
ban foglalt feltételektől eltérően is nyújtható átmeneti segély, melynek összege nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át. 

15.§ A Szocr. 51. §  helyébe a következő rendelkezés lép:  
51.§ (1) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakás havi elismert fenntartási 

költsége a támogatás szempontjából elismert lakásnagyság mértékének, valamint az egy 
négyzetméterre jutó helyben elismert havi fenntartási költségnek a szorzata. 

(2) A helyi lakásfenntartási támogatás esetén 
a) az elismert lakásnagyság vonatkozásában az Szt. 38.§-a (4) bekezdésében 

meghatározottakat kell megfelelően alkalmazni, 
b) az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi fenntartási költségen 500 Ft-ot kell 

érteni. 
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás mértéke havi 6000 Forint 

d) az 50.§ (5) bekezdésében meghatározott kiegészítő méltányossági esetben a támogatási 
összegnek valamint a normatív lakásfenntartási támogatás mértékének a különbözete 

16.§ A Szocr.  54.§  helyébe a következő rendelkezés lép:  
54.§ (1) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatására jogosult 

az a személy, akinek a HB – külön rendeletben meghatározottak szerint – adósságkezelési 
szolgáltatásra való jogosultságot állapított meg. 



(2) A HB határozata alapján a Polgármester - az 53/A. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban 
foglalt iratok/mellékleteknek a beszerzését követően – a támogatás megállapításáról 
hivatalból dönt. 

(3) A támogatási jogosultság az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára kerül 
megállapításra. 

 
 
(4) A Polgármester megszünteti a támogatási jogosultságot és a támogatás további 

folyósítását, amennyiben a támogatásban részesülő részére megállapított adósságkezelési 
szolgáltatásra való jogosultságot a HB megszünteti. 

(5) A támogatás összegének meghatározására a Szt. 38.§ (5) bekezdésében foglaltak 
irányadók. 

(6) A megállapított támogatás a határozatban megjelölt közüzemi szolgáltatóhoz kerül 
átutalásra, a jogosult lakásfenntartási költségei mérséklése érdekében.“ 

17.§ A Szocr.  61/B. §  helyébe a következő rendelkezés lép:  
61/B § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata – az Szt. 33.§ alapján - az aktív 

korúak ellátására jogosultak munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében közcélú munka 
felajánlásával közcélú foglalkoztatást szervez. 

(2) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás-
szervezési feladatairól a Csevak Zrt. szervezetében – közszolgáltatási szerződés alapján – a 
Budapest Esély Kht.  mint külső szervezet útján gondoskodik. 

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

(4) Közcélú munka keretében az Szt. 33. § (1) bekezdésében meghatározott személyi kör 
foglalkoztatható. 

(5) A Csevak Zrt gondoskodik a közcélu munkavégzés végrehajtásáról.  
18.§ A Szocr. 61/C. § helyébe a következő rendelkezés lép:  
61/C § A Budapest Esély Kht. közreműködik Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata 1 éves időtartamra szóló  közfoglalkoztatási tervének elkészítésében. 
19.§ A Szocr. záró rendelkezése a 62.§ (7) bekezdéssel egészül ki: 
 62.§ (7) Budapest-Csepel Önkormányzata 25/2003.(X.21.) Kt. rendelet 18.§-a 2011. 

március 31-én hatályát veszti. E rendelet a kihírdetés napján lép hatályba és a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell. E rendelet a Budapest-Csepel Önkormányzata 
25/2003.(X.21.) Kt. rendelettel történt egységes szerkezetbe foglalását követően hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Németh Szilárd Dr. Szeles Gábor 
Polgármester Jegyző 

 



Záradék:

Kihirdetve 2011. március  31. napján 

Vass-Kasza Viktória sk. 
Szervezési Iroda vezetője 

 
 


