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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 2007. január 1-jével módosításra került.  

 

Fenti jogszabályok módosulása a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 

26/2003. (X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet egyes szabályainak 

változtatását igénylik. 

 

A rendelettervezetben megfogalmazott módosítások érintik a rendelet személyi hatályát (az 

szabatosabb megfogalmazásra került, összhangban a vonatkozó szabályzással), értelmező 

rendelkezéseit, valamint a Szociális és Egészségügyi Ágazatban bekövetkező szervezeti 

átalakítás miatt szükséges névváltoztatások átvezetését. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet szövegét 

fogadja el és alkossa meg rendeletét a szociális ellátások rendszeréről szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 
 
Budapest, 2007. április 20. 
 
 
 
 

Horváth Gyula 
Alpolgármester 
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Rendeletalkotás: 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X. 21.) 
Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 

 
 

A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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1. számú melléklet 
 
 
 

MELLÉKLET 
 

a „Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 
26/2003. (X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására” 

című előterjesztéshez 
 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve: Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazat ágazatvezetővel 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 

      Az előterjesztéssel egyetértek. 
 
 
Budapest, 2007. április 18. 
 
 
 
 
 

Lombos Antal sk. 
   ágazatvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 

.../2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete 

a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. 
(X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról 

 
A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról 
szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 157. § (5), valamint 162. § (5) 
bekezdésében, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször 
módosított 1993. évi III. törvény 138. §-ban kapott felhatalmazás alapján Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és ifjúsági 
támogatások rendszeréről szóló  helyi önkormányzati rendelet módosítására a következő 
rendeletet alkotja: 
 

1. § A gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. (X. 21.) 
Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendeletben  (a továbbiakban: Gyámr.) 4. § (1) 
bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„a) jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 

külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes vagy 
adóköteles, 

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával. Befizetési kötelezettségnek 
minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és 
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Nem minősül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 

adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a 

Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési 
díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; 
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2. § A Gyámr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3.§ (1) A rendelet hatálya – a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata illetékességi területén élő, a kerületben – a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataiba bejelentett – lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, és e címen életvitelszerűen lakó 
a) magyar állampolgárságú, 
b) a bevándorlási engedéllyel rendelkező, 
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert, 
d) letelepedési engedéllyel rendelkező gyermekre, fiatal felnőttre és törvényes képviselőikre, 
valamint 
e) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben a támogatások, 
kedvezmények igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

3. § A Gyámr. 4. § (1) bekezdése a következő u)-v) ponttal egészül ki: 
  u) hozzátartozó: élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli 

rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, továbbá a jegyes“ 
„v) hajléktalan: a bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező személy, 

kivéve azt, akinek bejelentett tartózkodási helye a hajléktalan szállás.“  
 
4. § A Gyámr. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„26. § Az igazolvány iránti kérelemhez – e rendelet 6. §-ban meghatározottakon felül – 

mellékelni kell a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglet 
mértékéről.“ 

 
5. § (1) E rendelet 2007. június 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően 

indult ügyekben kell alkalmazni. 
   (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gyámr. 

  a) 6. § (4) bekezdése d) pontja, 
  b) 15. § (5) bekezdése. 
(3) E rendelet (1) bekezdésében foglalt hatályba lépésével egyidejűleg a Gyámr. 
 a) preambulumában, 2. §-ának (1) bekezdésében, 3. §-ának (1), (3), (4) bekezdéseiben, 6. 

§-ának (1) bekezdésében, (4) bekezdése a) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében, 10. §-ának 
(1) bekezdése b) pontjában, 12. §-ának (1) bekezdésében, 19. §-ának (5) bekezdésében, 
25. §-ának  (2) bekezdésében, 27/A. §-ának (1) bekezdésében, 28. §-ának (4) bekezdésben 
szereplő „Budapest-Csepel Önkormányzata“ szövegrész helyében „Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata“ szövegrész, 

b) 6. §-ának (1) bekezdésében szereplő „Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatlának Ügyfélszolgálata“ szövegrész helyébe a „Szociális és Egészségügyi Ágazat 
Ügyfélszolgálata“szövegrész, 

c) 8. §-ának (2) bekezdésében szereplő „Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala“ 
szövegrész helyébe a “Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala“ szövegrész, 

d) 10. §-ának (1) bekezdése e), h), k), l), m) pontjaiban, 11. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben, 
17. §-ának (2), (3) bekezdéseiben, valamint a 27/C. §-ának (1) bekezdésében szereplő 
„Szociális és Egészségügyi Bizottság“ helyébe a „Szociális, Lakás- és Egészségügyi 
Bizottság“ szövegrész, 
   e) 19. §-ának (5) bekezdésében szereplő „a kerületben állandó lakcímmel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező“ szövegrész helyébe a „Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata illetékességi területén élő, a kerületben – a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás adataiba bejelentett – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és 
e címen életvitelszerűen lakó” szövegrész lép. 
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(4) 2007. július 1. napjától a Gyámr. 
a) 16. §-ának (2) bekezdésben, valamint 20. §-ának (2) bekezdésben szereplő „Csepeli 

Családsegítő Szolgálat, Csepeli Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: CSGYK)“ szövegrész 
helyébe a „Csepeli Szociális Szolgálat (továbbiakban: CSSZSZ)“ szövegrész, 

b) 20. §-ának (2) bekezdésében szereplő „a CSGYK vezetője“ szövegrész helyébe a 
„CSSZSZ vezetője“ szövegrész lép. 

 
 
 
 
 
 
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor 
Polgármester Jegyző 

Záradék: 
Kihirdetve 2007. május ….. napján 

Ábrahámné Turner Rita 

Szervezési Iroda vezetője 
 
 
 
 
 



 8

26/2003.(X. 21.) Budapest-Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelete 

a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások 
rendszeréről 

 

.../2007. (V. 15.) Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

Kt. rendelete  

a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások 
rendszeréről szóló 26/2003.(X. 21.) 

Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelet módosításáról 

 

 

 
 
A helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról 
szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. 
törvény 157. § (5), valamint 162. § (5) 
bekezdésében, illetve a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló, többször 
módosított 1993. évi III. törvény 138. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete a gyermekvédelmi és ifjúsági 
támogatások rendszeréről szóló  helyi 
önkormányzati rendelet módosítására a 
következő rendeletet alkotja: 

 

 
 
 
 
a) jövedelem: a személyi jövedelemadóról 

szóló törvényben jövedelemként 
meghatározott belföldről vagy külföldről 
származó vagyoni érték (bevétel) 
munkavállalói járulékkal, személyi 
jövedelemadóval, egészségbiztosítási- és 
nyugdíjjárulékkal, magánnyugdíjpénztári 
tagdíjjal, valamint a magánszemélyek 
jövedelemadójáról szóló törvényben elismert 
költségekkel csökkentett része függetlenül 
attól, hogy adómentesnek vagy 
adókötelesnek minősül, ideértve a bármely 
ország jogszabálya alapján folyósított 
nyugdíjat is. 
Nem minősül jövedelemnek a temetési 
segély, az alkalmanként adott átmeneti 
segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
lakásfenntartási támogatása, a rendkívüli 

1. § A Gyvr. 4. § (1) bekezdés a) pontja 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„a) jövedelem: elismert költségekkel és a 

befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa) a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény szerint meghatározott, belföldről 
vagy külföldről származó vagyoni érték 
(bevétel) függetlenül attól, hogy az 
adómentes vagy adóköteles, 

ab) az a bevétel, amely után az 
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 
illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a 
magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói 
adó vagy egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt 
szerez, a bevétel csökkenthető a személyi 
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gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön 
ellátmány, az anyasági támogatás, valamint - 
a személyes gondoskodásért fizetendő 
személyi térítési díj megállapítása 
kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési 
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és 
a fogyatékossági támogatás, továbbá a 
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön 
törvény alapján biztosított juttatás, a 
tizenharmadik havi nyugdíj valamint e 
rendelet által nyújtott fűtési támogatás, 
illetve külön - önkormányzati – rendelet 
alapján megállapított szociális ösztöndíj.  

 

jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minősülő igazolt 
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 
százalékával. Befizetési kötelezettségnek 
minősül a személyi jövedelemadó, az 
egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás, 
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 

Nem minősül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott 

átmeneti segély, a lakásfenntartási 
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának 
(4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a 
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 
külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő 

személyi térítési díj megállapítása 
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési 
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és 
a fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek 
külön törvény alapján biztosított juttatás;” 

 
 
 
 
3. § (1) A rendelet hatálya – a (2)-(4) 
bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed a 
Budapest-Csepel Önkormányzata 
illetékességi területén élő, a kerületben 
(állandó bejelentett) lakóhellyel, (állandó 
bejelentett lakóhely) hiányában, a kerületben 
(bejelentett) tartózkodási hellyel rendelkező 
a) magyar állampolgárságú, 
b) a bevándorlási engedéllyel rendelkező, 
c) a magyar hatóságok által menekültként 
elismert, 
d) letelepedési engedéllyel rendelkező 
gyermekre, fiatal felnőttre és törvényes 
képviselőikre, valamint 
e) a munkavállalók Közösségen belüli 
szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK 
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti 
körbe tartozó személyre, amennyiben a 

2. § A Gyámr. 3. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

 
„3.§ (1) A rendelet hatálya – a (2)-(4) 
bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed a 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata illetékességi területén élő, a 
kerületben – a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás adataiba bejelentett – 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, és e címen életvitelszerűen lakó 
a) magyar állampolgárságú, 
b) a bevándorlási engedéllyel rendelkező, 
c) a magyar hatóságok által menekültként 
elismert, 
d) letelepedési engedéllyel rendelkező 
gyermekre, fiatal felnőttre és törvényes 
képviselőikre, valamint 
e) a munkavállalók Közösségen belüli 
szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK 
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti 
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támogatások, kedvezmények igénylésének 
időpontjában érvényes tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik. 
 

körbe tartozó személyre, amennyiben a 
támogatások, kedvezmények igénylésének 
időpontjában érvényes tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik. 

 
 
 
 
4. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

a) jövedelem: a személyi jövedelemadóról 
szóló törvényben jövedelemként 
meghatározott belföldről vagy külföldről 
származó vagyoni érték (bevétel) 
munkavállalói járulékkal, személyi 
jövedelemadóval, egészségbiztosítási- és 
nyugdíjjárulékkal, magánnyugdíjpénztári 
tagdíjjal, valamint a magánszemélyek 
jövedelemadójáról szóló törvényben elismert 
költségekkel csökkentett része függetlenül 
attól, hogy adómentesnek vagy 
adókötelesnek minősül, ideértve a bármely 
ország jogszabálya alapján folyósított 
nyugdíjat is. 
Nem minősül jövedelemnek a temetési 
segély, az alkalmanként adott átmeneti 
segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
lakásfenntartási támogatása, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön 
ellátmány, az anyasági támogatás, valamint - 
a személyes gondoskodásért fizetendő 
személyi térítési díj megállapítása 
kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési 
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és 
a fogyatékossági támogatás, továbbá a 
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön 
törvény alapján biztosított juttatás, a 
tizenharmadik havi nyugdíj valamint e 
rendelet által nyújtott fűtési támogatás, 
illetve külön - önkormányzati – rendelet 
alapján megállapított szociális ösztöndíj.  

b) vagyon: az a hasznosítható ingatlan, 
jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

ba) külön-külön számított forgalmi 
értéke, illetőleg összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a húszszorosát, vagy  

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a hetvenszeresét meghaladja. 

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, 
amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más 
törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az 

3. § A Gyámr. 4. § (1) bekezdése a 
következő u)-v) ponttal egészül ki: 

 
„u) hozzátartozó: élettárs, az 

egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a 
testvér házastársa, továbbá a jegyes“ 

„v) hajléktalan: a bejelentett lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel nem rendelkező 
személy, kivéve azt, akinek bejelentett 
tartózkodási helye a hajléktalan szállás.“  
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a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott 
ingatlanon fennáll, továbbá a 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjármű. 
   c) család : az egy lakásban együtt élő, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége. 
  d) közeli hozzátartozó: 

da) a szülő, 
db) a szülő házastársa, élettársa, 
dc) a 20 évesnél fiatalabb önálló 

keresettel nem rendelkező vér szerinti, 
örökbefogadott, illetve nevelt gyermek, 

dd) a 23 évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat 
folytató vér szerinti, örökbe fogadott, 
illetve nevelt gyermek, 

de) a 25 évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe 
fogadott és nevelt gyermek, 

df) korhatárra való tekintet nélkül a 
tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos 
vérszerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt 
gyermek (továbbiakban: fogyatékos 
gyermek), 

dg) a 18. életévét be nem töltött gyermek 
vonatkozásában a vér szerinti és az 
örökbefogadó szülő, illetve a szülő 
házastársa vagy élettársa. 

   e) rokonság: a rokonság lehet egyenesági, 
illetve oldalági, 

ea) egyeneságon rokonok azok, akik 
közül az egyik a másiktól származik, míg 

eb) oldalágon rokonok azok, akiknek 
legalább egy közös felmenő rokonuk van, 
ők maguk azonban egyenes ágon nem 
rokonok. 

   f) a szülő vagy házastársa által eltartott 
rokon: a házasságról, a családról és a 
gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 
(továbbiakban Csjt.) 60. §-62. §-ban 
meghatározott személy. 
  g) gyermek: az a kiskorú, aki a 
tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, 
kivéve, ha házasságot kötött. A 
házasságkötés nem jár a nagykorúság 
megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a 
cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság 
miatt szükséges gyámhatósági engedély 
hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek. 
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  h) nagykorú: a 18. életévét betöltött, 
illetőleg házasságkötéssel nagykorúvá vált 
személy. 
  i) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki 
a 24. életévét nem töltötte be. 
  j) a gyermek hozzátartozói: a vér szerinti és 
az örökbefogadó szülők (továbbiakban: 
szülők), a szülő házastársa, a szülő testvére, 
a nagyszülő, a nagyszülő házastársa, a 
nagyszülő testvére, a dédszülő, a testvér, a 
testvér házastársa, a saját gyermek. 
  k) a gyermek tartására köteles személy: a 
szülő – függetlenül az együtt vagy különélés 
tényétől – a szülő házastársa, valamint – a 
Csjt. 61. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel 
– a nagykorú testvér. 
  l) háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége. 
  m) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a 
terhességi-gyermekágyi segély, a 
gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a 
rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a 
munkaképtelenségi járadék, az özvegyi 
járadék, a növelt összegű öregségi, 
munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az 
özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes 
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa 
jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, 
illetve tartósan beteg vagy legalább két 
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról 
gondoskodó személy özvegyi nyugdíját – a 
baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági 
nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, 
az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az 
átmeneti járadék, a rendszeres szociális 
járadék, a bányászok egészségkárosodási 
járadéka, a rokkantsági járadék, a 
hadigondozottak és nemzeti gondozottak 
pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági termelők 
nyugdíj előtti támogatása, a 
gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, az időskorúak 
járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló 
támogatása, a rendszeres szociális segély, az 
ápolási díj, a nemzeti helytállásért 
elnevezésű pótlék, valamint a szociális 
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra, önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet alapján külföldi szerv által 
folyósított egyéb azonos típusú ellátás. 

n) kereső tevékenység, ha e rendelet 
másként nem rendelkezik: minden olyan 
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munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért 
ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján 
végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj 
mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 
százalékát nem haladja meg, valamint a 
mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal 
folytatott tevékenységet, ha az abból 
származó bevételt a személyi 
jövedelemadóról szóló szabályok szerint a 
jövedelem kiszámításánál nem kell 
figyelembe venni; nem minősül 
ellenértéknek a fogadó szervezet által az 
önkéntesnek külön törvény alapján 
biztosított juttatás. 
   o) aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a 
reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. 
életévét be nem töltött személy. 
   p) családi pótlék: a gyermek nevelési-, 
iskoláztatási költségeihez havi 
rendszerességgel – a családok támogatásáról 
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján 
nyújtott – nyújtott állami támogatás. 
   q) közcélú munka: olyan közmunkának 
vagy közhasznú munkának nem minősülő 
állami vagy helyi önkormányzati feladat 
ellátása, amelynek teljesítéséről – jogszabály 
alapján – a települési önkormányzat 
gondoskodik. Különösen ilyen a települést 
érintő közfeladatok ellátása, mint a 
közterületek fenntartása, a köztisztaság és 
településtisztaság biztosítása. 
   r) gyermekét egyedül nevelő szülő: az a 
szülő, aki élettársi kapcsolatban nem áll és az 
l. pontban meghatározott háztartásában rajta 
és gyermekén/gyermekein kívül más nem 
tartózkodik. 
   s) tartósan beteg gyermek: az a gyermek 
akire tekintettel törvényes képviselője emelt 
összegű családi pótlékban részesül. 
  t) törvényes képviselő: a szülői felügyeletet 
gyakorló szülő, valamint a szülői felügyelet 
alatt nem álló gyermek esetében a gyám. 
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26. § Az igazolvány iránti kérelemhez – e 
rendelet 7. §-ban meghatározottakon felül – 
mellékelni kell a háziorvos igazolását a havi 
rendszeres gyógyító ellátási szükséglet 
mértékéről. 
 
 

4. § A Gyámr. 26. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„26. § Az igazolvány iránti kérelemhez – e 

rendelet 6. §-ban meghatározottakon felül – 
mellékelni kell a háziorvos igazolását a havi 
rendszeres gyógyító ellátási szükséglet 
mértékéről.“ 

 

 5. § (1) E rendelet 2007. június 1-jén 
lép hatályba, rendelkezéseit az ezt 
követően indult ügyekben kell 
alkalmazni. 

 (2) E rendelet hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti a Gyámr. 

  a) 6. § (4) bekezdése d) pontja, 
  b) 15. § (5) bekezdése. 
(3) E rendelet (1) bekezdésében foglalt 

hatályba lépésével egyidejűleg a Gyámr. 
 a) preambulumában, 2. §-ának (1) 

bekezdésében, 3. §-ának (1), (3), (4) 
bekezdéseiben, 6. §-ának (1) bekezdésében, 
(4) bekezdése a) pontjában, 8. §-ának (3) 
bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdése b) 
pontjában, 12. §-ának (1) bekezdésében, 19. 
§-ának (5) bekezdésében,
25. §-ának  (2) bekezdésében, 27/A. §-ának 
(1) bekezdésében, 28. §-ának (4) 
bekezdésben szereplő „Budapest-Csepel 
Önkormányzata“ szövegrész helyében 
„Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata“ szövegrész, 

b) 6. §-ának (1) bekezdésében szereplő 
„Budapest-Csepel Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatlának Ügyfélszolgálata“ 
szövegrész helyébe a „Szociális és 
Egészségügyi Ágazat 
Ügyfélszolgálata“szövegrész, 

c) 8. §-ának (2) bekezdésében szereplő 
„Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala“ 
szövegrész helyébe a “Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatala“ 
szövegrész, 

d) 10. §-ának (1) bekezdése e), h), k), l), 
m) pontjaiban, 11. §-ának (1)-(3) 
bekezdéseiben, 17. §-ának (2), (3) 
bekezdéseiben, valamint a 27/C. §-ának (1) 
bekezdésében szereplő „Szociális és 
Egészségügyi Bizottság“ helyébe a 
„Szociális, Lakás- és Egészségügyi 
Bizottság“ szövegrész, 
   e) 19. §-ának (5) bekezdésében szereplő 
„a kerületben állandó lakcímmel, ennek 
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hiányában tartózkodási hellyel rendelkező“ 
szövegrész helyébe a „Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata 
illetékességi területén élő, a kerületben – a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartás 
adataiba bejelentett – lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, és e címen 
életvitelszerűen lakó” szövegrész lép. 

(4) 2007. július 1. napjától a Gyámr. 
a) 16. §-ának (2) bekezdésben, valamint 

20. §-ának (2) bekezdésben szereplő 
„Csepeli Családsegítő Szolgálat, Csepeli 
Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: 
CSGYK)“ szövegrész helyébe a „Csepeli 
Szociális Szolgálat (továbbiakban: 
CSSZSZ)“ szövegrész, 

b) 20. §-ának (2) bekezdésében szereplő 
„a CSGYK vezetője“ szövegrész helyébe a 
„CSSZSZ vezetője“ szövegrész lép. 
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