BUDAPEST XXI.
KERÜLET

CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET
egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek
módosítására

Készítette: Sárosi Miklósné
Szociális Iroda irodavezető
Fatérné Rothbart Mária
Gyámügyi Iroda irodavezető
dr. Bukucs Balázs
Szociális Iroda irodavezető-helyettes
dr. Tóth Rita
Gyámügyi Iroda gyámügyi ügyintéző
Előterjesztés egyeztetve (1. számú melléklet szerint):
Lombos Antal
Szociális és Egészségügyi Ágazat ágazatvezető
Előterjesztő: Horváth Gyula
Alpolgármester
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságnak
az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr.Szeles Gábor
Elfogadom ezt a
dokumentumot
2009.02.02 12:36:38
+01'00'

dr. Szeles Gábor
Jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi 031. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 02. 19.

Az előterjesztés leadva: 2009. január hó 29. nap
Testületi ülés időpontja:
2009. február 19.

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezek egyes
végrehajtási rendeleteinek év elejei hatállyal történt módosításai szükségessé tette, az egyes
szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek szabályainak korrekcióját.
A rendelettervezet a szociális ellátásokra, a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatásokra,
valamint a lakásfenntartási kiadások vonatkozásában hátralékkal rendelkezők részére nyújtott
egyes támogatásokra vonatkozó rendeleti szabályok jogszabály módosítás miatt szükségessé
váló korrekcióját, valamint egyéb – az egyes támogatások jogosultsági feltételeinek
összehangolására vonatkozó - rendelkezéseket tartalmazza.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet szövegét
fogadja el és alkossa meg rendeletét az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati
rendeletek módosításáról.

Budapest, 2009. január 28.
Horváth Gyula

Rendeletalkotás:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló
rendeletét megalkotja.
A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata
szükséges.
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1. számú melléklet

MELLÉKLET
a „Rendelettervezet egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati
rendeletek módosítására” című előterjesztéshez

Az előterjesztés egyeztetve: Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazat ágazatvezetővel
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.
Budapest, 2009. január 26.

Lombos Antal sk.
ágazatvezető
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…/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 védelméről 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 Képviselő-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 rendszeréről 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
rendszeréről
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 rendezéséről 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 következő rendeletet alkotja:
1. § A Szocr. 4. §-a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
m) közcélú munka: az Szt. 36.§ (2) bekezdésében meghatározottak.
2. § (1) A Szocr. 13. §-a (2) bekezdésének bbc) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
bbc) adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatását,
(2) A Szocr. 13. §-a (3) bekezdésének aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
aa) aktív korúak ellátását, ezen belül rendszeres szociális segélyt, illetőleg rendelkezésre
állási támogatást,
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3. § A Szocr. 14.§-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés
lép:
Aktív korúak ellátására jogosultak rendszeres szociális segélye
14. § A Jegyző külön jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén rendszeres szociális
segélyben részesíti az aktív korúak ellátására jogosult személyt.
4. § A Szocr. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
15. § Az aktív korúak ellátására jogosult részére megállapított rendszeres szociális segély
folyósításának feltételeként a támogatásban részesülő – az Szt. 37/B.§ (1) bekezdésének
a) pontjában meghatározott személyi kör kivételével - az Szt. 37/D. § (1) bekezdésében foglalt
együttműködési kötelezettsége teljesítéseként a Csepeli Szociális Szolgálattal (továbbiakban:
CSSZSZ), mint együttműködésre kijelölt szervvel/intézménnyel együttműködni köteles.
5. § A Szocr. 16. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
16. § A rendszeres szociális segélyre jogosulttal az Szt. 37/D. § (1) bekezdésének b) pontja
alapján megkötendő, beilleszkedést segítő programról szóló megállapodás az alábbi
programtípusokra terjedhet ki:
a) a CSSZSZ-szel való rendszeres kapcsolattartás,
b) részvétel
ba) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozáson,
bb) életmódot formáló foglalkozáson,
bc) tanácsadáson,
bd) munkavégzésre felkészítő programban,
be) az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben.
6. § A Szocr. 17. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
17. § (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult számára a 16.§ a) pontjában
meghatározott rendszeres kapcsolattartásként a családgondozó által meghatározott időpontban
történő személyes jelentkezést kell érteni.
(2) A 16.§ b) pontjában foglaltak teljesítéseként családgondozó által meghatározott
időpontban foglalkozáson, tanácsadáson, felkészítő programon való személyes megjelenést és
aktív részvételt kell érteni.
7. § A Szocr. 18. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
18. § (1) A Polgármester az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben
részesülő személlyel, annak az Szt. 35.§ (1) bekezdésében foglaltak önkéntes teljesítésének
vállalása esetén az Önkormányzat nevében megállapodást köt.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt megállapodás létrejöttéről a Polgármester haladéktalanul
értesíti a CSSZSZ-t, valamint a Jegyzőt.
8. § A Szocr. 19/D. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
19/D.§ (1) Az Szt. 37/D.§ (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/D. §
(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.
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(2) Az Szt 37/D.§ (1) bekezdésének alkalmazása során az együttműködési kötelezettség
ismételt megszegésének minősül az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségszegések
bármelyikének a korábbi kötelezettségszegéstől számított két éven belüli megvalósítása.
9. § A Szocr. 28. §-a (2) bekezdésének 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, egyedülálló kérelmező esetén
250 %-át, és
10. § A Szocr. 39. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a) akinek családjában az egy főre 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 következő 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 következő 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 következő rendelkezés lép:
a) a 4.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozót, valamint
12. § A Szocr. 51. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő 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 következő rendelkezés lép:
(4)
A
támogatás
–
megállapító
határozatban
meghatározott
közüzemi
számlaszámra/számlaszámokra történő – havi átutalásáról a tárgyhónapot követő hónap
5. napjáig kell gondoskodni.
14. § A Szocr. 55. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
b) egyedülálló 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,
c) a lakás havi elismert fenntartási költsége meghaladja a háztartás összjövedelmének
15 %-át,
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15. § A Szocr. 61/A. §-t követően 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 munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében
közcélú munka felajánlásával közcélú foglalkoztatást szervez.
(2) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásszervezési feladatairól – közszolgáltatási szerződés alapján – az FKFSZ Fővárosi Közhasznú
Foglalkoztatási Szolgálat Kht. (továbbiakban: FKFSZ 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. 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. közreműködik Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1 éves időtartamra szóló – az Szt. 37/A. §-a szerinti - közfoglalkoztatási tervének
elkészítésében.
16. § A Gyámr. 4.§-ának (1) bekezdése a következő 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 következő rendelkezés lép:
f) amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről a gyermeket
nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát, illetve ennek hiányában saját nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy mit tett vagy szándékozik tenni – határidő megjelölésével – annak
érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek eltartásához. Váratlan
krízishelyzet esetén a nyilatkozat becsatolásától az ügyintéző eltekinthet.
18. § (1) Az Adkezr. 14.§-ának aa) alpontja helyébe a következő 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 következő rendelkezés lép:
ac) háztartásában az egy főre 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 következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a 19.§ kiegészül a következő (3) bekezdéssel:
(2) Az adós az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének teljesítését a befizetett
készpénzátutalási megbízás vagy bankszámlakivonat, illetőleg a közüzemi szolgáltató által
kiadott igazolás Szociális Irodán történő bemutatásával igazolni köteles a befizetést követő
8 napon belül.
(3) Az adós az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének teljesítését a befizetett
készpénzátutalási megbízás vagy bankszámlakivonat, illetőleg a közüzemi szolgáltató által
kiadott igazolás CSSZSZ-nél bemutatásával igazolni köteles a befizetést követő 8 napon
belül.
20. § Az Adkezr. 20.§-ának (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
i) az adós 19.§ (3) bekezdésében foglalt igazolási kötelezettségének elmulasztása esetén a
mulasztástól számított 3 napon belül e tényről tájékoztatja a Szociális Irodát.
21. § Az Adkezr. 23.§-ának ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
ac) háztartásában az egy főre 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 következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a 28.§ kiegészül a következő (3) bekezdéssel:
(2) Az adós az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének teljesítését a befizetett
készpénzátutalási megbízás vagy bankszámlakivonat, illetőleg a közüzemi szolgáltató által
kiadott igazolás Szociális Irodán történő bemutatásával igazolni köteles a befizetést követő
8 napon belül.
(3) Az adós az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének teljesítését a befizetett
készpénzátutalási megbízás vagy bankszámlakivonat, illetőleg a közüzemi szolgáltató által
kiadott igazolás CSSZSZ-nél bemutatásával igazolni köteles a befizetést követő 8 napon
belül.
23. § Az Adkezr. 29.§-ának (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
i) az adós 28.§ (3) bekezdésében foglalt igazolási kötelezettségének elmulasztása esetén a
mulasztástól számított 3 napon belül e tényről tájékoztatja a Szociális Irodát.
24. § Az Ösztr. 5.§-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) alap/középfokú oktatási intézmény esetében a lezárt utolsó év végi bizonyítvány
másolatát, mely tartalmazza a mulasztott órák számát és minősítését is,
25. § Az Ösztr. a 13/A. §-t követően 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.
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Záró rendelkezések
26. § (1) E rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult
ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
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 megelőző alcímmel együtt,
ah) 21.§-a,
ai) 37.§-a,
aj) 61/A.§-át megelőző alcíme,
hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
a) a Szocr. 9. §-ának (2) bekezdésében szereplő „Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási
Hivatal“
szövegrész
helyébe
„Közép-magyarországi
Regionális
Államigazgatási Hivatal“ szöveg,
b) a Gyámr. 8. §-ának (2) bekezdésében szereplő „Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási
Hivatal“
szövegrész
helyébe
„Közép-magyarországi
Regionális
Államigazgatási Hivatal“ szöveg
lép.

Tóth Mihály
Polgármester

Dr. Szeles Gábor
Jegyző
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…/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 védelméről 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 Képviselő-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
a
szociális
ellátások
módosított
–

rendszeréről
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
rendszeréről
szóló
26/2003.(X.21.)
Budapest-Csepel
Önkormányzata
Kt.
rendelete
(a
továbbiakban: Gyámr.), - a 11/2008.(IV.17.)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt.
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rendelettel módosított - a lakásfenntartási
kiadások körében keletkezett hátralékok
rendezéséről
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.)
Önkormányzata
továbbiakban:
módosítására a
alkotja:

Budapest-Csepel
Kt.
rendelete
(a
Ösztr.)
rendeletek
következő rendeletet

25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel
Önkormányzata Kt. rendelete
a szociális ellátásokról

1. § A Szocr. 4. §-a (1) bekezdésének m)
pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
m) közcélú munka: olyan közmunkának m) közcélú munka: az Szt. 36.§ (2)
vagy közhasznú munkának nem minősülő bekezdésében meghatározottak.
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.

2. § (1) A Szocr. 13. §-a (2)
bekezdésének bbc) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
bbc) adósságcsökkentési támogatásban bbc)
adósságkezelési
szolgáltatásban
részesülők
lakásfenntartási részesülők lakásfenntartási támogatását,
támogatását,
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(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult
számára a Jegyző
a) pénzbeli ellátásként:
aa) aktív korú nem foglalkoztatott
személyek rendszeres szociális segélyét,
ab) aktív korú egészségkárosodott
személyek rendszeres szociális segélyét,
ac) aktív korú támogatott álláskereső
személyek rendszeres szociális segélyét,
ac) időskorúak járadékát,
ad) ápolási díjat, ide nem értve a (2)
bekezdés aa) pontja szerinti ápolási díjat,
b) természetbeni ellátásként:
ba) közgyógyellátást
állapít meg az arra jogosult személyeknek
külön jogszabályban, valamint e rendeletben
meghatározott feltételek szerint.

(2) A Szocr. 13. §-a (3) bekezdésének aa)
alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
aa) aktív korúak ellátását, ezen belül
rendszeres szociális segélyt, illetőleg
rendelkezésre állási támogatást,

3. § A Szocr. 14. §-a, valamint az azt
megelőző alcím helyébe a következő
rendelkezés lép:
Aktív korú nem foglalkoztatott személyek
rendszeres szociális segélye

Aktív korúak ellátására jogosultak
rendszeres szociális segélye

14. § A Jegyző külön jogszabályban
foglalt feltételek fennállása esetén rendszeres
szociális segélyben részesíti az arra jogosult 14. § A Jegyző külön jogszabályban
foglalt feltételek fennállása esetén rendszeres
aktív korú nem foglalkoztatott személyt.
szociális segélyben részesíti az aktív korúak
ellátására jogosult személyt.

15. § Az aktív korú nem foglalkoztatott
részére megállapított rendszeres szociális
segély folyósításának feltételeként az aktív
korú nem foglalkoztatott az Szt. 37/D. § (1)
bekezdésében
foglalt
együttműködési
kötelezettsége teljesítéseként a Csepeli
Szociális
Szolgálattal
(továbbiakban:
CSSZSZ), mint együttműködésre kijelölt
szervvel/intézménnyel
együttműködni
köteles.

16. § A rendszeres szociális segélyben
részesülő aktív korú nem foglalkoztatottal
megkötendő,
beilleszkedést
segítő
programról szóló megállapodás az alábbi
programtípusokra terjedhet ki:
a) a CSSZSZ-szel való rendszeres
kapcsolattartás,

4. § A Szocr. 15. §-ának helyébe a
következő rendelkezés lép:
15. § Az aktív korúak ellátására jogosult
részére megállapított rendszeres szociális
segély folyósításának feltételeként a
támogatásban részesülő – az Szt. 37/B.§ (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott
személyi kör kivételével - az Szt. 37/D. § (1)
bekezdésében
foglalt
együttműködési
kötelezettsége teljesítéseként a Csepeli
Szociális
Szolgálattal
(továbbiakban:
CSSZSZ), mint együttműködésre kijelölt
szervvel/intézménnyel
együttműködni
köteles.
5. § A Szocr. 16. §-ának helyébe a
következő rendelkezés lép:
16. § A rendszeres szociális segélyre
jogosulttal az Szt. 37/D. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján megkötendő, beilleszkedést
segítő programról szóló megállapodás az
alábbi programtípusokra terjedhet ki:
a) a CSSZSZ-szel való rendszeres
kapcsolattartás,
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b) részvétel
ba) egyéni képességeket fejlesztő
foglalkozáson,
bb) életmódot formáló foglalkozáson,
bc) tanácsadáson,
bd)
munkavégzésre
felkészítő
programban,
be) az iskolai végzettségnek megfelelő
oktatásban, képzésben,
c) az önkormányzat által szervezett
közcélú,
közhasznú
foglalkoztatásra
szakosodott szervvel való rendszeres
együttműködés,
d) az MK Kirendeltségénél álláskeresőként
történő
nyilvántartásba
vételre
és
elhelyezkedése érdekében az illetékes MK
Kirendeltségével való együttműködésre.
17. § (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott
számára a 16.§ a) pontjában meghatározott
rendszeres
kapcsolattartásként
a
családgondozó által meghatározott és aktív
korúak kiskönyvébe bejegyzett időpontban
történő személyes jelentkezést kell érteni.
(2) A 16.§ b) pontjában foglaltak
teljesítéseként az aktív korúak kiskönyvébe
bejegyzett foglalkozáson, tanácsadáson,
felkészítő programon való megjelenést és
aktív részvételt kell érteni.

18. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata a nem foglalkoztatott
személyek munkaerő-piaci helyzetének
javítása érdekében – a (2) bekezdésben
foglaltak szerint – foglalkoztatást szervez,
mely
a) közhasznú munka, illetve
b) közcélú munka lehet.
(2) Az Önkormányzat foglalkoztatásszervezési feladatairól – közszolgáltatási
szerződés alapján – az FKFSZ Fővárosi
Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.
(továbbiakban: FKFSZ Kht.), mint külső
szervezet útján gondoskodik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott
szerződésnek tartalmaznia kell – többek
között – az adott évre vonatkozó
foglalkoztatotti létszámkeretet is.
(4) Az FKFSZ Kht. 30 naptól 12 hónapig

b) részvétel
ba) egyéni képességeket fejlesztő
foglalkozáson,
bb) életmódot formáló foglalkozáson,
bc) tanácsadáson,
bd)
munkavégzésre
felkészítő
programban,
be) az iskolai végzettségnek megfelelő
oktatásban, képzésben.

6. § A Szocr. 17. §-ának helyébe a
következő rendelkezés lép:
17. § (1) A rendszeres szociális segélyre
jogosult számára a 16.§ a) pontjában
meghatározott rendszeres kapcsolattartásként
a családgondozó által meghatározott
időpontban történő személyes jelentkezést
kell érteni.
(2) A 16.§ b) pontjában foglaltak
teljesítéseként
családgondozó
által
meghatározott időpontban foglalkozáson,
tanácsadáson, felkészítő programon való
személyes megjelenést és aktív részvételt
kell érteni.
7. § A Szocr. 18. §-ának helyébe a
következő rendelkezés lép:
18. § (1) A Polgármester az aktív korúak
ellátására jogosult rendszeres szociális
segélyben részesülő személlyel, annak az
Szt. 35.§ (1) bekezdésében foglaltak
önkéntes teljesítésének vállalása esetén az
Önkormányzat nevében megállapodást köt.
(2)
Az
(1)
bekezdésben
foglalt
megállapodás létrejöttéről a Polgármester
haladéktalanul értesíti a CSSZSZ-t, valamint
a Jegyzőt.
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terjedő
időtartamban
foglalkoztathatja
közcélú munka keretében az Szt. 37/H.§ (5)
bekezdésében meghatározott személyeket.
(5) A foglalkoztatás időtartama a (4)
bekezdésben meghatározott 30 napnál
rövidebb csak az Szt. 37/H.§ (1)
bekezdésében meghatározott esetben lehet.

19/D.§ (1) Az Szt 37/B.§ (2) bekezdésének
alkalmazása során
a) az együttműködési kötelezettség
megszegésének minősül e rendelet 17.§ában, valamint 19.§-a (1) bekezdésének a),
ba), bb) pontjaiban, illetve 19/A.§-a (1)
bekezdésének
aa)-ac)
pontjaiban
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) az együttműködési kötelezettség súlyos
megszegésének minősül
ba)
az
a)
pontban
foglalt
kötelezettségszegések bármelyikének a
korábbi kötelezettségszegéstől számított
két éven belüli megvalósítása, valamint
bb) a 19.§ (1) bekezdésének bc), bd)
pontjaiban foglalt kötelezettségek nem
teljesítése, valamint
bc) a 19/A.§ (1) bekezdésének c)
pontjában foglalt kötelezettség nem
teljesítése, illetve
bd)
a
támogatási
jogosultság
felülvizsgálata során a kért dokumentumok
csatolásának, illetve határidőben történő
visszajuttatásának elmulasztása, feltéve,
hogy a támogatásban részesülő a mulasztás
tényének igazolására igazolási kérelmet
nem terjesztett elő, illetőleg előterjesztett
igazolási kérelme elutasításra került,
be) a Szr. 17.§ (2) bekezdésének b)
pontjában foglalt megjelenési, valamint az
Szt. 37/D. § (1) bekezdésének b)
pontjában, illetve az Szr. 17.§ (4)
bekezdésének c) 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.

8. § A Szocr. 19/D. §-ának helyébe a
következő rendelkezés lép:
19/D.§ (1) Az Szt. 37/D.§ (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/D. § (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/D.§ (1) bekezdésének
alkalmazása során az együttműködési
kötelezettség
ismételt
megszegésének
minősül az (1) bekezdésben foglalt
kötelezettségszegések
bármelyikének
a
korábbi kötelezettségszegéstől számított két
éven belüli megvalósítása.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során
a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt
esetek valamelyikének megvalósulásakor a
rendszeres szociális segély összege a
mulasztást követő hónap 1. napjától
kezdődően 6 hónap időtartamig a korábban
folyósított támogatási összeg 75 %-ára
csökkentendő,
b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt
esetek valamelyikének megvalósulásakor a
rendszeres szociális segélyt meg kell
szüntetni.

c) az ápoló családjában az egy főre jutó
havi jövedelem mértéke nem haladhatja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, egyedülálló kérelmező
esetén 200 %-át, és

9. § A Szocr. 28. §-a (2) bekezdésének 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, egyedülálló kérelmező
esetén 250 %-át, és

(2) Nem részesíthető támogatásban az a
személy,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem mértéke meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át,

10. § A Szocr. 39. §-a (2) bekezdésének
a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
a) akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem mértéke az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló
esetén 250 %-át meghaladja,

50. § (1) Helyi lakásfenntartási
támogatásra jogosult az a személy, aki
bármely - e rendelet 4. § (1) bekezdésében
meghatározott - komfortfokozatú lakásban,
illetve nem lakás céljára szolgáló
helyiségben lakik életvitelszerűen, feltéve,
hogy
a) a lakásnak tulajdonosa, haszonélvezője,
bérlője vagy ezeknek egyeneságbeli rokona
vagy testvére, illetve
b) a lakás havi elismert fenntartási
költsége
meghaladja
a
háztartás
összjövedelmének 20 %-át, valamint
c) egyedülálló 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,
d) vagyona sem neki, sem háztartásában
élő személynek nincsen.

11. § (1) A Szocr. 50. §-a (1)
bekezdésének b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
b) a lakás havi elismert fenntartási
költsége
meghaladja
a
háztartás
összjövedelmének 15 %-át, valamint

(2) Méltányosságból az 51.§ (3) bekezdése
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b) pontjában meghatározott mértékű helyi
lakásfenntartási támogatásban részesíthető az
az egyedülálló nyugdíjas személy, aki
bármely nagyságú saját tulajdonú vagy
Budapest
XXI.
Kerület
Csepel
Önkormányzata, illetve más önkormányzat
tulajdonában álló lakásban bérlőként
életvitelszerűen egyedül él, vagy az általa
lakott lakásnak haszonélvezője, feltéve, hogy
a) havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, és

(2) A Szocr. 50. §-a (2) bekezdésének a)
pontja helyébe a következő 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)
(4) A (3) bekezdés vonatkozásában pontja helyébe a következő rendelkezés
gyermekként kell figyelembe venni
lép:
a) a 4.§ (1) bekezdése dc)-df) pontjaiban a) a 4.§ (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott közeli hozzátartozót, valamint meghatározott közeli hozzátartozót, valamint
b) korhatárra tekintet nélkül a kérelmező
háztartásában élő, jövedelemmel nem
rendelkező,
illetőleg
rendszeres
pénzellátásban részesülő tartósan beteg vagy
fogyatékos személyt, illetve azt a
jövedelemmel nem rendelkező tartósan beteg
vagy
fogyatékos
személyt
is,
aki
betegségére/fogyatékosságára
tekintettel
magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül.
(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 450 Ft-ot
kell érteni.
(4)
A
támogatás
–
megállapító
határozatban
meghatározott
közüzemi
számlaszámra/számlaszámokra történő –
havi átutalásáról a tárgyhónapot követő
hónap 10. napjáig kell gondoskodni.

12. § A Szocr. 51. §-a (2) bekezdésének
b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
b) az egy négyzetméterre jutó helyben
elismert havi fenntartási költségen 500,- Ftot kell érteni.
13. § A Szocr. 52. §-ának (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
(4)
A
támogatás
–
megállapító
határozatban
meghatározott
közüzemi
számlaszámra/számlaszámokra történő –
havi átutalásáról a tárgyhónapot követő
hónap 5. napjáig kell gondoskodni.
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(2) Lakbértámogatásra jogosult az
önkormányzati lakásban élő bérlő, feltéve,
hogy
a) lakása bérbeadásának jogcíme - az
önkormányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásának
feltételeiről
szóló
7/2006.(III.21.)
Budapest-Csepel
Önkormányzata Kt. rendelete 4.§-ának a)
pontjában meghatározott - szociális bérlet,
b) egyedülálló bérlő esetében havi
jövedelme, 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,
c) a lakás havi elismert fenntartási költsége
meghaladja a háztartás összjövedelmének 20
%-át,
d) a bérlő, illetve a lakásban élő közeli
hozzátartozók e rendelet 4.§ (1) bekezdése b)
pontjában meghatározott mértéken felüli
vagyonnal nem rendelkeznek.

14. § A Szocr. 55. §-a (2) bekezdésének
b)-c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
b) egyedülálló 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,
c) a lakás havi elismert fenntartási költsége
meghaladja a háztartás összjövedelmének 15
%-át,
15. § A Szocr. 61/A. §-t követően 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
munkaerő-piaci
helyzetének javítása érdekében közcélú
munka felajánlásával közcélú foglalkoztatást
szervez.
(2) Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata (1) bekezdés szerinti
foglalkoztatás-szervezési
feladatairól
–
közszolgáltatási szerződés alapján – az
FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási
Szolgálat Kht. (továbbiakban: FKFSZ 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. 36. §
(3) bekezdésében meghatározott személyi
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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. közreműködik
Budapest
XXI.
Kerület
Csepel
Önkormányzata 1 éves időtartamra szóló –
az Szt. 37/A. §-a szerinti - közfoglalkoztatási
tervének elkészítésében.

26/2003.(X.21.) Budapest-Csepel
Önkormányzata Kt. rendelete
a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások
rendszeréről
16. § A Gyámr. 4.§-ának (1) bekezdése a
következő x) ponttal egészül ki:
x) váratlan krízishelyzet: a gyermek
családjában
bekövetkezett
váratlan
betegség, baleset, haláleset.
(7) Gyermekét egyedül nevelő szülő
esetében igazolni/csatolni kell továbbá:
a) az egyedülállóság tényére vonatkozó
nyilatkozatot,
b) az általa igényelt és részére folyósított
magasabb összegű családi pótlékról szóló
igazolás vagy szelvény másolatát,
c) a gyermek elhelyezésére vagy
ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó
bírósági döntést, hiányában a szülő
nyilatkozatát, hogy a gyermeket egyedül
neveli,
d) gyámszülők esetében: a gyámrendelés
tárgyában
hozott
bírósági,
illetve
gyámhatósági döntést,
e) amennyiben a gyermek után a másik
szülő 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 értesítő
másolatát, vagy az átadott-átvett összegről 17. § A Gyámr. 6. § (7) bekezdés f) pontja
a szülő nyilatkozatát,
helyébe a következő rendelkezés lép:
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f) amennyiben a gyermek után a másik
szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről a
gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát,
amennyiben pedig bírósági eljárást indított a
gyermektartásdíj behajtása érdekében, az
arról szóló hiteles igazolás másolatát.

f) amennyiben a gyermek után a különélő
szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről a
gyermeket nevelő és a különélő szülő közös
nyilatkozatát, illetve ennek hiányában saját
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mit tett
vagy szándékozik tenni – határidő
megjelölésével – annak érdekében, hogy a
különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek
eltartásához. Váratlan krízishelyzet esetén a
nyilatkozat becsatolásától az ügyintéző
eltekinthet.

35/2007.(X.24.) Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata Kt. rendelete
a lakásfenntartási kiadások körében
keletkezett hátralékok rendezéséről
14. § A SZLEB adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg 18. § (1) Az Adkezr. 14.§-ának aa)
annak az adósnak,
alpontja helyébe a következő rendelkezés
a) akinek
lép:
aa) összes adósságának mértéke
aa) összes adósságának mértéke
meghaladja az ötvenezer forintot, azonban meghaladja az ötvenezer forintot, azonban
nem éri el az egymillió-ötszázezer forintot,
nem éri el az egymillió forintot,

ac) háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem mértéke nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, egyedülállók
esetében 350 %-át, illetve

(2) Az adós az (1) bekezdés b) pontjában,
valamint
c)
pontjában
foglalt
kötelezettségeinek teljesítését a befizetett
készpénzátutalási
megbízás
vagy
bankszámlakivonat, illetőleg a közüzemi
szolgáltató által kiadott igazolás Szociális
Irodán történő bemutatásával igazolni
köteles a befizetést követő 8 napon belül.

(2) Az Adkezr. 14.§-ának ac) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
ac) háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem mértéke nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedülállók
esetében 250 %-át, illetve
19. § Az Adkezr. 19.§-ának (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a 19.§ kiegészül a következő
(3) bekezdéssel:
(2) Az adós az (1) bekezdés b) pontjában
foglalt kötelezettségének teljesítését a
befizetett készpénzátutalási megbízás vagy
bankszámlakivonat, illetőleg a közüzemi
szolgáltató által kiadott igazolás Szociális
Irodán történő bemutatásával igazolni
köteles a befizetést követő 8 napon belül.
(3) Az adós az (1) bekezdés c) pontjában
foglalt kötelezettségének teljesítését a
befizetett készpénzátutalási megbízás vagy
bankszámlakivonat, illetőleg a közüzemi
szolgáltató által kiadott igazolás CSSZSZnél bemutatásával igazolni köteles a
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befizetést követő 8 napon belül.

20. § Az Adkezr. 20.§-ának (2) bekezdése
a következő i) ponttal egészül ki:
i) az adós 19.§ (3) bekezdésében foglalt
igazolási kötelezettségének elmulasztása
esetén a mulasztástól számított 3 napon
belül e tényről tájékoztatja a Szociális
Irodát.
23.§
A
SZLEB
otthonmegőrző
szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg
annak az adósnak,
a) akinek
aa) összes adósságának mértéke
meghaladja a harmincezer forintot,
azonban nem éri el az ötszázezer forintot,
ab) összes adóssága szolgáltatás iránti
kérelmének előterjesztését megelőző 18
hónapban keletkezett és eléri vagy
meghaladja a 2 havi mértéket, vagy
közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást 21. § Az Adkezr. 23.§-ának ac) alpontja
kikapcsolták,
helyébe a következő rendelkezés lép:
ac) háztartásában az egy főre jutó havi
ac) háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem mértéke nem haladja meg az jövedelem mértéke nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, egyedülállók összegének 200 %-át, egyedülállók
esetében 350 %-át, feltéve, hogy
esetében 250 %-át, feltéve, hogy

(2) Az adós az (1) bekezdés b) pontjában,
valamint
c)
pontjában
foglalt
kötelezettségeinek teljesítését a befizetett
készpénzátutalási
megbízás
vagy
bankszámlakivonat, illetőleg a közüzemi
szolgáltató által kiadott igazolás Szociális
Irodán történő bemutatásával igazolni
köteles a befizetést követő 8 napon belül.

22. § Az Adkezr. 28.§-ának (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a 28.§ kiegészül a következő
(3) bekezdéssel:
(2) Az adós az (1) bekezdés b) pontjában
foglalt kötelezettségének teljesítését a
befizetett készpénzátutalási megbízás vagy
bankszámlakivonat, illetőleg a közüzemi
szolgáltató által kiadott igazolás Szociális
Irodán történő bemutatásával igazolni
köteles a befizetést követő 8 napon belül.
(3) Az adós az (1) bekezdés c) pontjában
foglalt kötelezettségének teljesítését a
befizetett készpénzátutalási megbízás vagy
bankszámlakivonat, illetőleg a közüzemi
szolgáltató által kiadott igazolás CSSZSZnél bemutatásával igazolni köteles a
befizetést követő 8 napon belül.
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23. § Az Adkezr. 29.§-ának (2) bekezdése
a következő i) ponttal egészül ki:
i) az adós 28.§ (3) bekezdésében foglalt
igazolási kötelezettségének elmulasztása
esetén a mulasztástól számított 3 napon
belül e tényről tájékoztatja a Szociális
Irodát.

19/2003. (VI.24.) Budapest-Csepel
Önkormányzata Kt. rendelete
a szociális ösztöndíjról
5.§ A 4.§-ban meghatározottakon kívül a
támogatás iránti kérelmekhez csatolni kell:
a)
a
tanulói/hallgatói
jogviszony
fennállásáról az oktatási intézmény által
kiállított igazolást,
b) alap/középfokú oktatási intézmény
esetében a lezárt utolsó év végi bizonyítvány
másolatát,

24. § Az Ösztr. 5.§-ának b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
b) alap/középfokú oktatási intézmény
esetében a lezárt utolsó év végi bizonyítvány
másolatát, mely tartalmazza a mulasztott
órák számát és minősítését is,

25. § Az Ösztr. a 13/A. §-t követően 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.
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Záró rendelkezések
26. § (1) E rendelet 2009. március 1-jén lép
hatályba, rendelkezéseit az ezt követően
indult ügyekben kell alkalmazni.
(2)
E
rendelet
hatálybalépésével
egyidejűleg
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 megelőző alcímmel
együtt,
ah) 21.§-a,
ai) 37.§-a,
aj) 61/A.§-át megelőző alcíme,
hatályát veszti.
(3)
E
rendelet
hatálybalépésével
egyidejűleg
a) a Szocr. 9. §-ának (2) bekezdésében
szereplő „Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal“ szövegrész helyébe
„Közép-magyarországi
Regionális
Államigazgatási Hivatal“ szöveg,
b) a Gyámr. 8. §-ának (2) bekezdésében
szereplő „Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal“ szövegrész helyébe
„Közép-magyarországi
Regionális
Államigazgatási Hivatal“ szöveg
lép.

Tóth Mihály
Polgármester

Dr. Szeles Gábor
Jegyző
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