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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Az elmúlt időszak szociális és társadalmi, valamint a vonatkozó jogszabályok változásai 
indokolttá tették a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló többször 
módosított 26/2003. (X. 21.) Kt. rendelet által szabályozott támogatások, illetve a 
támogatások elbírálásakor alkalmazott eljárások módosítását.  
Tekintettel azonban arra, hogy a bevezetendő változások a megalkotása óta 8 alkalommal 
módosított rendelet egészét érintik, célravezetőbb a rendelet hatályon kívül helyezése és egy 
új rendelet alkotása – és ezzel a kerület gyermekvédelmi és ifjúsági támogatással kapcsolatos 
koncepciójának átalakítása. 
 
Előzmények 
A tervezet elkészítése során figyelembe vettük a korábbi évek szakmai tapasztalatait, és arra 
törekedtünk, hogy a támogatási rendszer célzottságát tovább javítsuk, egyúttal a támogatásra 
szoruló családok számára kiszámíthatóbbá tegyük a segélyezést. 
 
Az Önkormányzat gazdasági lehetőségeihez való viszony 
Az előterjesztés összhangban áll az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét 
megalapozó koncepcióval, és figyelembe veszi a takarékossági szempontokat, oly módon 
hogy a támogatások hatékonyabb, célzottabb megállapítását teszi lehetővé. 
 
Várható szakmai hatások 
A tervezet a jogalkalmazók, ill. a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai tapasztalatainak 
beépítésével átláthatóbbá teszi a szabályrendszert és segíti a jogalkalmazói munkát.  
Alapot teremt arra, hogy a támogatást megállapító ügyintéző körültekintően és alaposan 
meggyőződhessen arról, hogy a segélyt olyan családoknak folyósítja az önkormányzat, akik a 
kerületben tartózkodnak életvitelszerűen, és valóban rászorulnak erre a támogatásra. 
Lehetőséget ad, hogy amennyiben a tényállás tisztázása során bebizonyosodna, hogy a 
kérelmező nem rászoruló, abban az esetben el lehessen utasítani a támogatás iránti kérelmét. 
 
Várható társadalmi hatások 
A tervezet a kerületben élő, valóban rászoruló családok számára rendszeres, tervezhető 
támogatás folyósítását teszi lehetővé, meghagyva a rendkívüli esetben megállapítható 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást is.  
A megalkotandó rendelet a rászoruló családok számára lehetővé teszi, hogy „Csepeli nevelési 
segély” néven rendszeres, a gyermek ellátására, gondozására fordítandó támogatáshoz 
jussanak. 
A legalacsonyabb jövedelmű, gyermeket nevelő családok az ingyenes étkezés és 
tankönyvtámogatás mellett havonta rendszeres hozzájárulást kaphatnak a gyermek 
gondozásához.  
A létrehozandó jogszabály az egy naptári évben igényelhető rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás összegét függővé teszi a családban nevelt gyermekek számától – meghagyva 
természetesen a méltányosság lehetőségét –, szakítva a korábbi gyakorlattal, amely adott 
évben ugyanakkora összeg megállapítására adott lehetőséget az egy-, és a hatgyermekes 
családnak is.  
 
Költségvetési hatások 
Az előzetes számítások szerint a segélyezési rendszer javasolt átalakítása többletforrást nem 
igényel. Az önkormányzat 2009-es költségvetési rendeletében a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásra és a szociális ösztöndíjra tervezett előirányzatok összege együttesen elegendő 
fedezetet nyújt a rendelettervezetben szereplő juttatásokra. 
 



    

Az új rendelet 2009. július 1-jei hatályba lépésével hatályát veszti a gyermekvédelmi és 
ifjúsági támogatások rendszeréről szóló többször módosított 26/2003. (X. 21.) Kt. rendelet 
valamint a szociális ösztöndíjról szóló többször módosított 19/2003. (VI. 24.) Kt. rendelet.  
 
Javasoljuk továbbá 2010. január 1-jével hatályon kívül helyezni a születési támogatásról 
szóló többször módosított 15/2006. (VI. 13.) Kt. rendeletet tekintettel arra, hogy a családok 
aktuális szociálishelyzetén ez a támogatás nem segít, társadalmi hatása elenyésző (2008-ban 
124 születési támogatás iránti kérelmet nyújtottak be). Meg kívánjuk jegyezni, hogy 
időközben a Fővárosi Önkormányzat is megszüntette ezt a típusú támogatási formát. 
 
A szociális ösztöndíj korábbi rendszere – a rászorultsági feltételek fokozottabb 
érvényesítésével – beépítésre kerül az új „Csepeli nevelési segély” támogatási formájába. 
 
A rendelettervezet elfogadása esetén szükségessé váló költségvetési átcsoportosítások – 
tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő tételek között történik 
- a Polgármester hatáskörébe tartoznak, külön Képviselő-testületi döntést nem igényelnek. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet szövegét 
fogadja el és alkossa meg a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló új 
önkormányzati rendeletet. 
 
 
Budapest, 2009. május 15.  

 
 
Horváth Gyula  

 
 
 
 
 
Rendeletalkotás:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló új önkormányzati rendeletet 
megalkotja.  
 
A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

1. számú melléklet 
 
 

 
 

MELLÉKLET 
 

a „Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről” 
című előterjesztéshez 

 
 

Az előterjesztés egyeztetve:  Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazat 
ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok:  
 

Egyetértek az előterjesztésben megfogalmazottak szellemével. A Csepeli 
nevelési segéllyel kapcsolatban felmerült kérdést egyeztettem az 
Irodavezető kolleganővel. 
Javaslom a rendelethez – a helyi szabályozás szerint – indokolást írni. 

 
 
Budapest, 2009. május 27. 
 

Halmos Istvánné sk. 
    ágazatvezető 

 
 
Az előterjesztés egyeztetve:  Lombos Antal Szociális és Egészségügyi 
Ágazat ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok:  
 

 
 
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.  
Ágazatvezető asszony javaslatának megfelelően az előterjesztést 
kiegészítettük. 

 
 
Budapest, 2009. május 27. 
 
 

Lombos Antal sk. 
ágazatvezető 



    

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata …/2009.(VI.18.) 
Kt. rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások 

rendszeréről 
 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.) 157. § (5), valamint a 
162. § (5) bekezdéseiben, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Szt.) 138. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.  

 
I. FEJEZET 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
I. CÍM 

 
A rendelet célja 

 
1. § E rendelet célja, hogy meghatározza az egyének, a családok és a közösség szociális 
biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében biztosított pénzben és természetben 
nyújtható gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások és kedvezmények egyes formáit, a 
jogosultság, illetve annak megállapításának feltételeit, a finanszírozás rendszerét, továbbá 
a támogatást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit.  
2. § A gyermekvédelmi ellátás feltételeinek biztosítása Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata területén – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi 
közösségeknek a tagjaiért viselt felelősségen túl – az állam központi szerveinek és 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának a feladata.  
 

 
II. CÍM 

 
A rendelet hatálya 

 
3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
illetékességi területén élő 
a.) a kerületben – a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján – bejelentett 
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és e címen életvitelszerűen tartózkodó magyar 
állampolgárokra, bevándoroltakra, befogadottakra, letelepedettekre, a magyar hatóságok 
által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, 
b.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás 
jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja.  
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 
országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is.  
(3) A gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye vonatkozásában az e rendelet 29. § 
(3) bekezdése a)-b) pontjaiban meghatározott esetben a rendelet hatálya a Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működtetett nevelési-oktatási intézmény 
nappali jellegű szolgáltatásait igénybe vevő gyermekekre, valamint fiatal felnőttekre is 
kiterjed, függetlenül lakóhelyükről, ennek hiányában tartózkodási helyüktől.  
 



    

 
III. CÍM 

 
Értelmező rendelkezések 

 
 

4. § (1) E rendelet alkalmazásában:  
a) jövedelem – az Szt. 4. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint –az elismert 
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett  
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 
ab) az a bevétel, amely után az adókról és járulékokról szóló törvények szerint adót, 
illetve hozzájárulást kell fizetni. 
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 a vagyoni értékű jog, amely az 
általuk lakott ingatlanon fennáll, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel 
fenntartott gépjármű.  
c) család – egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos 
szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.  
d) gyermek – az a kiskorú, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, 
kivéve, ha házasságot kötött.  
e) a gyermek hozzátartozói – a vér szerinti és az örökbe fogadó szülők (a továbbiakban 
együtt: szülő), a szülő házastársa, a szülő testvére, a nagyszülő, a nagyszülő 
házastársa, a nagyszülő testvére, a dédszülő, a testvér, a testvér házastársa, a saját 
gyermek, 
f)  a gyermek közeli hozzátartozói – a szülő, a szülő házastársa, a szülő testvére, a 
nagyszülő, testvér, a saját gyermek, 
g) nagykorú – a tizennyolcadik életévét betöltött, illetőleg házasságkötéssel 
nagykorúvá vált személy.  
h) fiatal felnőtt – az a nagykorú személy, aki a huszonnegyedik életévét még 
nem töltötte be.  
i) 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.  
j) háztartás – az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
k) rendszeres pénzellátás – az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontjában 
meghatározottak. 
l) kereső tevékenység – minden olyan 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 mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az 
abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a 
jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. 
m) gyermekét egyedül nevelő szülő – az a szülő, aki saját háztartásában 
gyermekei tartásáról, gondozásáról egyedül gondoskodik.  



    

n) törvényes képviselő – a szülői felügyeletet gyakorló szülő, valamint a szülői 
felügyelet alatt nem álló gyermek esetében a gyám. 
o) hajléktalan – bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, 
akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 
p) váratlan krízishelyzet – a gyermek családjában bekövetkezett váratlan 
betegség, baleset, haláleset.  
(2) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj 
címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, 
akire tekintettel azt folyósítják.  

 
 

IV. CÍM 
 

A gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások, kedvezmények igénylésének, 
megállapításának általános szabályai 

 
Eljárási rendelkezések 

 
 

5. § A gyermekvédelmi és ifjúsági támogatásokra, kedvezményekre vonatkozó 
jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a 
hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
6. § (1) Az e rendeletben szabályozott gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások, 
kedvezmények iránti igényeket – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Ágazat Gyámügyi Iroda Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton lehet 
előterjeszteni a kérelem-nyomtatványt kitöltve, és az azon felsorolt, illetve a 
rendeletben meghatározott mellékletek és igazolások csatolásával.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igény előterjesztésére a támogatással, 
kedvezménnyel érintett gyermek törvényes képviselője jogosult. Rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 
nagykorúvá vált, illetve fiatal felnőtt igényjogosult is benyújthat, amennyiben a 
megállapításhoz szükséges feltételeknek megfelel.  
(3)  A gyermekvédelmi és ifjúsági támogatásokra, kedvezményekre való 
jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek igazolni kell saját, valamint családja 
jövedelmi és vagyoni viszonyait.  
(4) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:  
a) jövedelemmel rendelkezők esetében 
aa) foglalkoztatottak esetében: a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti 
kimutatás, vagy a lakossági folyószámla-kivonatok, amelyeken az előző három hónap 
jövedelme látható. 
ab) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében: a kérelem benyújtásának 
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi 
átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással 
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e 
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 
b) alkalmi munkát végzők esetében: az alkalmi munkavállalói könyv másolata, 
ennek hiányában a tevékenységet végző által büntetőjogi felelőssége tudatában tett 
nyilatkozat 
c) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében: a pénzellátás 
folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata – amennyiben azt 
nem Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata állapította meg és folyósítja.  



    

(5)    A jövedelemszámításnál irányadó időszak – ha a törvény másképpen nem 
rendelkezik – a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb 
jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg. 
(6)  Ha a helyi önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy 
környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a 
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott 
lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában 
álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az 
esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő 
jövedelem 70%-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek 
figyelembevételével kerül megállapításra.  
(7)  Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a kérelem benyújtásakor 
igazolni/csatolni kell továbbá:  
a) az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot, 
b) az egyedülálló szülő által igényelt és részére folyósított magasabb összegű családi 
pótlékról szóló igazolás vagy szelvény másolatát, 
c) a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági 
döntést, 
d) a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező, vagy az egyezséget jóváhagyó 
bírósági ítélet vagy végzés másolatát, illetve a rendszeresen folyósított, átutalt, kézbe 
kapott összegről az igazolást.  
(8) Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és 
okáról a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát. Ennek hiányában a 
gyermeket nevelő szülő 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.  
(9)  Gyámszülők esetében csatolni kell a gyámrendelés tárgyában keletkezett 
bírósági illetve gyámhatósági döntést.  
(10)  A Polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult megkeresni az állami 
adóhatóságot, hogy a pénzbeli ellátást igénylő szülő vagy más törvényes képviselő, 
valamint a jövedelemszámításnál figyelembe veendő más közeli hozzátartozó 
személyi jövedelemadójának alapját közölje – előtte beszerzi az érintett hozzájáruló 
nyilatkozatát.   
7. § Az e rendeletben meghatározott támogatási hatáskört gyakorló hatóság a 
jogosultsági feltételek megléte, ellenőrzése, illetve a szociális körülmények vizsgálata 
céljából szükség szerint környezettanulmányt készít.  
8. § (1) A támogatások, kedvezmények iránt benyújtott kérelmek esetében – 
amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a Polgármester határozattal, illetőleg 
végzéssel dönt. Az érdemi döntéshozatalt a kérelem benyújtását követően a Gyámügyi 
Iroda készíti elő, és gondoskodik a döntés végrehajtásáról is.  
(2) A Polgármester által hozott I. fokú határozat, illetve végzés ellen a Képviselő-
testülethez címzett, a Jegyző által hozott I. fokú határozat illetve végzés ellen pedig a 
Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatalához címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a döntés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ágazat Gyámügyi 
Irodájának Ügyfélszolgálatán, illetve postai úton lehet benyújtani.  
(3) A Képviselő-testület, illetve a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatal által hozott II. fokú döntés felülvizsgálatát – 
törvénysértésre hivatkozva – a döntés közlésétől számított 30 napon belül 
kezdeményezheti az érintett a Fővárosi Bírósághoz címzett, de az I. fokú hatósághoz 
benyújtott keresettel.  
9. § A gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások, kedvezmények megállapítása iránti 
kérelem alapján induló eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (2) 
bekezdés 18. pontjának rendelkezése szerint költség- és illetékmentes.  



    

10. § Az e rendeletben szabályozott méltányossági közgyógyellátás vonatkozásában a 
jogosultság kezdete a határozat meghozatalát követő 15. nap, feltéve, hogy korábbi 
jogosultság azt nem befolyásolja.  
Amennyiben az előterjesztett kérelem alapján a jogosultság megállapítását korábbi, 
még fennálló jogosultság befolyásolja, az új jogosultság a korábbi jogosultság 
megszűnését követő napon kezdődik.  
11. § (1) A gyermekétkeztetés térítési díj-kedvezmény elbírálása során az alábbi 
eljárási rendet kell követni: 
a) A térítési díjkedvezmény jogcímén felhasználható éves keretösszeget/előirányzatot 
a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben határozza meg, mely összeg 
nevelési-oktatási intézmények részére eső hányadáról (továbbiakban intézményi 
keretösszeg), valamint a tartalékösszeg meghatározásáról a Szociális, Lakás és 
Egészségügyi Bizottság (a továbbiakban SZLEB) dönt, az előző évi igények 
figyelembe vételével.  
b) Az intézményi keretösszegből a nevelési-oktatási intézmények részére – 
elszámolási kötelezettségük teljesítését követően – a Polgármester a 
Városgazdálkodási Iroda közreműködésével az általuk felhasznált résznek megfelelő 
hányadot utal át. 
c) A nevelési-oktatási intézmények a részükre biztosított éves intézményi 
keretösszegből önállóan gazdálkodnak. 
d) Amennyiben az intézményi keretösszeg az intézményi éves kiadásokat várhatóan 
nem fogja fedezni, a nevelési-oktatási intézmény vezetője a túllépést megelőző 30 
napon belül kérheti a SZLEB-től az intézményi keretösszeg tartalékösszegből történő 
pótlását. A SZLEB a pótlásról a nevelési-oktatási intézmény vezetője által 
előterjesztett kérelemben foglaltak alapján dönt. A Bizottság a Képviselő-testület 
külön rendeletében meghatározott éves keretösszegen/előirányzaton nem terjeszkedhet 
túl. 
(2) A gyermekétkeztetés térítési díjának – külön rendeletben meghatározott – 
fizetendő összegét érintő kedvezmény mértékének meghatározása az 
intézményvezetők feladata és hatásköre. 
a) A kedvezmény iránti kérelmeket a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
fenntartásában álló nevelési-oktatási intézmények vezetőinél terjeszthetik elő a 
jogosultak. 
b) A kedvezmények meghatározását követően az intézményvezető értesítésben közli a 
jogosulttal – a jogcímek és mértékek részletezésével – az adott kedvezmény és a 
fizetendő térítési díj mértékét. 
c) Az intézményvezető a kedvezmény – e rendeletben meghatározott esetekben történő 
– megszüntetésekor a jogosultat értesíti.  
d) Amennyiben a kedvezményt igénylő az intézményvezető döntését vitatja, annak 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a SZLEB-hez címzett, és a nevelési-oktatási 
intézménynél előterjesztett illetékmentes panasszal élhet. A panaszokról a SZLEB 
soros ülésén határozattal dönt.  
e) A SZLEB döntése ellen a kedvezményt igénylő a döntés kézhezvételét követő 15 
napon belül a Képviselő-testülethez címzett, és a nevelési-oktatási intézménynél 
előterjesztett illetékmentes fellebbezéssel élhet. A fellebbezésről a Képviselő-testület 
soros ülésén határozattal dönt.  
f)  A Képviselő-testület által hozott II. fokú döntés felülvizsgálatát – törvénysértésre 
hivatkozva – a döntés közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti az érintett 
a Fővárosi Bírósághoz címzett, de az I. fokú hatósághoz benyújtott keresettel. A pert 
az önkormányzat ellen kell indítani. 
 

 
 
 
 



    

V. CÍM 
 

Jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítése 
 
 

12. § (1) A törvényben, illetve az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában 
vagy az e törvény, illetve e rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott ellátást 
meg kell szüntetni. 
(2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a 
pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték 
megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj 
összegének megfizetésére (a továbbiakban: megtérítés). 
(3) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre 
visszamenőlegesen lehet elrendelni. 
(4) Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való 
tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést 
elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt. 
(5) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítését elrendelő határozatot a 
SZLEB a kötelezett kérelmére – tekintettel életkörülményeire, szociális helyzetére, 
jövedelmi viszonyaira – egy ízben módosíthatja oly módon, hogy a visszakövetelt 
összeget méltányosságból csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést 
engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől, illetve ellátás megszűnésétől egy év 
még nem telt el. 
(6) A SZLEB (5) bekezdésben szabályozott hatáskörében hozott határozata ellen a 
Képviselő-testülethez címzett – a határozat közlésétől számított 15 napon belül a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán benyújtandó vagy a Gyámügyi Iroda részére 
postai úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 
 

 
Nyilvántartás vezetése, adatkezelés 

 
13. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Jegyzője a gyermekvédelmi 
ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a Gyvt.138. §-ban előírt 
nyilvántartást vezet. 
(2) Az, akire a nyilvántartás adatot tartalmaz, a személyre vonatkozó adatok esetében 
a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai 
gyakorlásához szükséges adatainak közlését a nyilvántartást kezelő Gyámügyi 
Irodától. 
(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket gyakorló szervek és személyek 
tevékenységük során a Gyvt. 134-136.§-ban foglalt adatkezelési szabályokat kötelesek 
megtartani. 
 
 

II. FEJEZET 
 

A TÁMOGATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK FORMÁI 
 

I. CÍM 
 

Az egyes támogatásokról, kedvezményekről 
 

14. § Rászorultság esetén gyermekvédelmi és ifjúsági támogatás keretében a jogosult 
számára:  
a) pénzbeli ellátásként 



    

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
ab) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
ac) óvodáztatási támogatás 
ad) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
af) csepeli nevelési segély 
b) természetbeni ellátásként 
ba) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
bb) közgyógyellátás 
c) kedvezményként 
ca) gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye 
állapítható meg a Gyvt-ben, az Szt-ben, egyéb jogszabályban, valamint e rendeletben  
meghatározott feltételek szerint.  

 
II. CÍM 

 
Pénzbeli ellátások 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 
15. § A Jegyző az arra jogosultak számára rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságot állapít meg a Gyvt. és a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően.  
 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 

16. § A Jegyző az arra jogosultak számára kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 
való jogosultságot állapít meg a Gyvt. és a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően.  
 

Óvodáztatási támogatás 
 

17. § A Jegyző az arra jogosultak számára óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 
állapít meg a Gyvt. és a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet 
vonatkozó rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően.  

 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
18. § (1) A Polgármester a gyermeket az e rendeletben meghatározott mértékű 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család 
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került. 
(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli 
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, 
illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális 
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek 
fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek 
családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítése, betegség, iskoláztatás, iskolai táborozás költségeinek 
viselése – miatt anyagi segítségre szorulnak. 
(3) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a gyermekkel együtt élő 
közeli hozzátartozók valamelyike  

- tartós betegség, munkanélkülivé válás miatt jelentős 
jövedelem-kiesést szenved 

- elemi kár, baleset, bűncselekmény áldozatává válik. 



    

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása kérelemre, valamint 
hivatalból történhet. 
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésekor a rendkívüli élethelyzetet 
dokumentumokkal kell alátámasztani. Váratlan krízishelyzet esetén a dokumentumok 
becsatolásától az ügyintéző eltekinthet.  
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot minden esetben 
egyedi elbírálás alapján, a gyermek rászorultságát figyelembe véve kell megállapítani. 
Az a gyermek tekinthető szociálisan rászorultnak, akinek családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
kétszeresét.  
(7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, 
mint 3.000 Ft, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át.  
(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egy naptári évben nem 
haladhatja meg  
a) egy gyermeket nevelő család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 100 %-át,  
b) két gyermeket nevelő család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át,  
c) három vagy több gyermeket nevelő család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 200 %-át.  
(9) Ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem indokaként szolgáltatói 
számlatartozás kiegyenlítését jelöli meg a kérelmező, a Gyámügyi Iroda a 
megállapított támogatást – a fogyasztói szám megjelölésével – a szolgáltató részére 
utalja át.  
(10) A támogatás a gyermek részére – az egyéb feltételek fennállása esetén – évente 
két alkalommal állapítható meg.  
19. § (1) Támogatás hivatalból történő megállapítására különösen akkor kerülhet sor, 
ha a rászorultság tényére a Képviselő-testület tagja, a Csepeli Szociális Szolgálat 
(továbbiakban: CSSZSZ), a Gyámhivatal, az oktatási-nevelési intézmény vezetője, 
gyermekvédelmi felelőse, vagy a védőnő hívja fel a Gyámügyi Iroda figyelmét, illetve 
ha az Iroda rendelkezésére álló adatok alapján ez indokolt. 
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felvételére  
a) a gyermek törvényes képviselője, 
b) hivatalból történő megállapítás esetén a Polgármester által a határozatban megjelölt 
személy jogosult. 
20. § (1) Amennyiben a 18. §. 1-3 bekezdésben meghatározott körülmények 
rendkívüli méltányosságot igényelnek, a Polgármester az (6)-(7)-(8) bekezdésekben 
foglalt értékhatároktól egyedi mérlegelés alapján eltekinthet. A rendkívüli 
méltányosságból megállapított támogatás gyermekenként nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. 
(2) A rendkívüli méltányosságból megállapított támogatás összegét az egyéb 
juttatásokra való jogosultság szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 
(3) A rendkívüli méltányosság gyakorlására a Gyámügyi Iroda vezetőjének 
indítványára kerülhet sor a Szociális és Lakásügyi Bizottság (a továbbiakban SZLEB) 
javaslata alapján. 
 (4) Halasztást nem tűrő élethelyzetben rendkívüli méltányosságot gyakorolhat a 
Polgármester, ennek indokáról azonban utólag a SZLEB-et tájékoztatni kell. 

 
Csepeli nevelési segély 

 
21. § (1) Az Önkormányzat a Gyvt. 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján csepeli nevelési segély néven új támogatási formát hoz létre. A támogatás 
célja, hogy az életvitelszerűen Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
illetékességi területén tartózkodó – és itt bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel 



    

rendelkező – gyermekek neveléséhez, iskoláztatásához a vagyonnal nem rendelkező, 
rászoruló családok segítséget kapjanak.  
(2) A csepeli nevelési segély iránti kérelmeket az Önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Ágazat Gyámügyi Iroda ügyfélszolgálatán, vagy postai úton lehet 
benyújtani.  
(3) A csepeli nevelési segély összege  
a) amennyiben a kiskorú gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül, havonta és gyermekenként 2.000 Ft.  
b) amennyiben a kiskorú gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem 
részesül, de családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a legkisebb 
öregségi nyugdíj 150%-át, havonta és gyermekenként 3.000 Ft.  
c) amennyiben a család egy főre eső jövedelme meghaladja a legkisebb öregségi 
nyugdíj 150%-át, de nem haladja meg a 200 %-ot, és a közoktatás ötödik, vagy annál 
magasabb évfolyamán tanuló, igazolatlanul nem mulasztó gyermek tanulmányi 
eredménye legalább 4,0, havonta 3.000 Ft. A segély a középiskolai tanulmányok 
befejezéséig – legfeljebb az érettségi vizsga, vagy a szakmunkásbizonyítvány 
megszerzéséig – állapítható meg az arra jogosult számára.  
(4) A gyermek tanulmányi eredménye alapján megállapítható csepeli nevelési segély 
iránt a kérelmeket július 15. és augusztus 15. között lehet benyújtani.  
(5) A segélyt a Városgazdálkodási Iroda bankszámlára történő utalással vagy postai 
úton folyósítja az igénylő számára, minden hónap 5. napjáig.  
(6) A segély megállapításával kapcsolatos eljárást a 6. § rendelkezései szabályozzák. 
A jogosultságot a Gyámügyi Iroda évente legalább egyszer felülvizsgálja. 
(7) A jogosult köteles a Gyámügyi Irodán a családjában bekövetkezett minden olyan 
változást 15 napon belül bejelenteni, amely a jogosultságot befolyásolja.  

III. CÍM 

Természetbeni ellátások 

22. § E rendelet alapján természetbeni ellátás nyújtható: 
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 
aa) intézményi átutalás, 
ab) élelmiszercsomag, 
b) közgyógyellátás formájában. 

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

23. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni formában történő 
megállapítása indokolt akkor, ha a segítségnyújtás módja – a kérelemben leírtak 
figyelembe vételével – ilyen formában is célravezető. 
(2) A támogatás megállapítására e rendelet 18-20. § rendelkezései az alábbi 
eltérésekkel irányadóak. 
(3) A támogatás intézményhez történő átutalására különösen  
a) intézményi étkezési térítési díj kiegyenlítése, illetve elmaradásának rendezése, 
b) a gyermek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása céljából kerülhet sor. 
(4) Nem részesülhet tankönyv-, ill. tanszerellátás támogatásban annak a kiskorú 
gyermeknek a családja, aki rendszeres nevelési kedvezményre és a csepeli nevelési 
segélyre jogosult.  
(5) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatás esetében a Polgármester – a 
Városgazdálkodási Iroda közreműködésével – gondoskodik a támogatás összegének 
intézményi bankszámla javára történő átutalásáról. 



    

(6) A gyermekvédelmi támogatás (3) bekezdés a) pontja szerinti nyújtása különösen 
akkor indokolt, ha a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata illetékességi 
területén lakcímmel rendelkező gyermek nem Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata által működtetett nevelési–oktatási intézmény nappali szolgáltatásait 
veszi igénybe, és ebből kifolyólag a gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezményére 
nem jogosult. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely 
vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik 
(7) Az (5) bekezdés alapján nyújtható támogatás mértéke nem haladhatja meg az adott 
naptári évben a családra vonatkozóan adható támogatás összegét. 
24. § (1) A 22. § ab) pontja szerinti élelmiszercsomag formájában történő 
segítségnyújtás különösen a naptári év negyedik negyedévében nyújtható. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott forma kizárólag hivatalbóli formában 
valósulhat meg, mely támogatás eszközlésében a Polgármester a Gyámügyi Iroda 
vezetője, a Képviselő-testület tagjai, a CSSZSZ vezetője, valamint szükség esetén a 
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete által – a kerületben – működtetett 
Családok Átmeneti Otthona vezetője közreműködésével jár el, melyet a Gyámügyi 
Iroda vezetője koordinál. 
(3) Az élelmiszercsomagok beszerzéséről a Polgármester a Gyámügyi Iroda 
vezetőjével együttműködve gondoskodik. 
(4) A csomagok rászoruló gyermekekhez (családokhoz) történő eljuttatása az érintett 
közreműködők feladata, a jogosultak körének meghatározása mellett. 
(5) Az átadott csomagokról a (2) bekezdésben felsorolt közreműködők – egyedi 
határozat hiányában – a Polgármesternek az általa megadott határidőig átvételi 
elismervények bemutatásával elszámolnak. 

Közgyógyellátás 

25. § (1) A Szt. 49-50. § szabályozza az alanyi jogon járó közgyógyellátást, valamint a 
normatív közgyógyellátásra való jogosultság feltételeit. 
(2) A Gyámügyi Iroda közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg azon 
kiskorúak számára aki: 
a) az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett, vagy 
b) a magasabb összegű családi pótlékban részesül. 
(3) Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres 
gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a 
továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.  
(4) A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát 
megelőző három hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta 
előtt legalább 15 nappal korábban befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a 
korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani. 
26. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az egészségi állapot 
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentésére méltányossági 
közgyógyellátásban részesíti azt a szociálisan rászorult gyermeket, akinek havi 
rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 20 %-át, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem mértéke 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
(3) Azon gyermek részére, akit szülője/gyámja egyedül nevel, igazolvány állítható ki, 
feltéve, hogy az igazolványt kérelmező gyermek havi rendszeres gyógyító ellátás 
költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíjminimum 20 %-át, és családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem mértéke nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 
%-át. 



    

27. § Az igazolvány iránti kérelemhez – e rendelet 6. §-ban meghatározottakon felül – 
mellékelni kell a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglet 
mértékéről. 
28. § (1) A közgyógyellátásra való jogosultságról a Jegyző dönt. 

 
 

IV. CÍM 
 

Kedvezmények 
 

Gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye 
 

29. § (1) Gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezményében (továbbiakban: 
kedvezmény) részesíthető az a gyermek, illetve fiatal felnőtt, aki Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata – mint fenntartó – által működtetett (a Gyvt. 146. § (4) 
bekezdése körébe tartozó) nevelési-oktatási intézmény nappali jellegű szolgáltatásait 
veszi igénybe. 
(2) Az étkeztetést, mint ellátást igénybe vevő gyermek után az intézmény részére 
fizetendő térítési díj, kedvezményekkel csökkentett összegének megtérítésére a szülői 
felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő köteles. 
(3) Az egyes intézményekben fizetendő térítési díj – külön rendeletben meghatározott 
– mértékének megtérítéséhez kedvezményt kaphat – gyermeke jogán – a szülő, mely 
lehet: 
a) a Gyvt. 148. § (5) bekezdésében meghatározott mértékű normatív kedvezmény, 
b) a Gyvt. 147. § (6) bekezdésében meghatározott – ingyenességet biztosító – teljes 
kedvezmény, 
c) e rendelet 1. számú melléklete A)-D) pontjaiban meghatározott esetek alapján 
nyújtható méltányossági kedvezmény, 
d) e rendelet 1. számú melléklete E) pontjában meghatározott rendkívüli 
méltányossági kedvezmény. 
(4) A méltányossági kedvezmény csak egy jogcímen nyújtható. 
(5) A 29. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti méltányossági kedvezményről a 
nevelési-oktatási intézmény intézményvezetője dönt a család életkörülményeinek 
ismeretében. 
(6) Amennyiben egy gyermek a méltányossági jogcímek közül több alapján is 
kedvezményben részesülhetne, az intézményvezető a térítési díj összegének 
megállapítása során a gyermek számára legkedvezőbb lehetőség alapján határozza 
meg a fizetendő díj mértékét. 
(7) Amennyiben egy gyermek a 29. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 
normatív kedvezményre, valamint a 29 § (3) bekezdés c) pontja szerinti méltányossági 
kedvezményre egyaránt jogosult, a teljes kedvezmény meghatározása során az egyes 
kedvezmények összeadódnak. 
(8) A 29 § (3) bekezdés d) pontja szerinti rendkívüli méltányossági kedvezményt 
nyújthat az intézmény vezetője – panasz esetén a SZLEB, jogorvoslati kérelem esetén 
a Képviselő-testület – amennyiben az e rendelet 29 § (3) bekezdés a)-c) pontjai 
alapján meghatározott kedvezményekkel csökkentett étkezési térítési díj mértékének 
megfizetése a család számára továbbra is jelentős megterhelést jelentene. 
A térítési díj kedvezmény iránti kérelmek beadása folyamatos, a kedvezményre való 
jogosultság – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kérelmek előterjesztését 
követő hónap első napjával keletkezik. 
(9) Amennyiben a kedvezmény iránti kérelmet a nevelési-oktatási év vége és a 
következő nevelési-oktatási év kezdete között terjesztik elő, a jogosultság tárgyév 
október 1. napjával kezdődik. 
(10) Az adott hónap végével meg kell szüntetni a kedvezmény nyújtását, ha  



    

a) a gyermek állandó bejelentett lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe a 
kerületben megszűnik, 
b) a gyermek kerületi nevelési-oktatási intézménnyel fennálló jogviszonya megszűnik, 
c) a gyermek nagykorúvá válik, kivéve, ha a méltányossági kedvezményre való 
jogosultsági feltételeknek egyébként megfelel, 
d) a támogatásban részesített nem nappali keretek között veszi igénybe a 29. § (1) 
bekezdésében meghatározott szolgáltatásokat. 

III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

30. § (1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba 
lépése után indult ügyekben kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről 
szóló többször módosított 26/2003. (X. 21.) Kt. rendelet, valamint annak 
módosításáról szóló 11/2004. (III.02.) Kt. rendelet, 23/2005. (VI.21.) Kt. rendelet, 
29/2005. (X.18.) Kt. rendelet, 5/2006. (II.21.) Kt. rendelet, 10/2007. (III.26.) Kt. 
rendelet, 21/2007. (V.15.) Kt. rendelet, 11/2008. (IV.17.) Kt. rendelet és a 6/2009. 
(II.19.) Kt. rendelet. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ösztöndíjról 
szóló többször módosított 19/2003. (VI. 24.) Kt. rendelete, valamint annak 
módosításáról szóló 28/2004. (VI.29.) Kt. rendelet, 19/2007.(V.15.) Kt. rendelet. 
(3) 2010. január 1-jével hatályát veszti a születési támogatásról szóló többször 
módosított 15/2006. (VI. 13.) Kt. rendelet, valamint annak módosításáról szóló 
23/2007.(V.15.) Kt. rendelet. 
 

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 
 

31. §  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt 2009. július 1. után benyújtott 
kérelmek ügyében a támogatás összegének megállapításakor figyelembe kell venni a 
tárgyévben 2009. július 1. előtt már kifizetett támogatások összegét. Azok a családok, 
akik a számukra évente adható keretet már túllépték, 2009-ben egy alkalommal – 
méltánylást igénylő esetben – az éves keret 50%-áig támogatásban részesíthetők.  

 
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor 
Polgármester Jegyző 

 



    

 

1. számú melléklet a    /2009. (VI.18.) Kt. számú rendelethez 

A gyermekétkeztetés térítési díjának méltányossági kedvezményeinek rendszeréről 

 
Méltányossági kedvezmény mértéke 

Méltányossági kedvezmény esetei 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

A.) HA a gyermek részére megállapított 
normatív kedvezmény mértéke 50 %, és a 
gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül 

 
 

XX   

B.) HA a gyermek részére megállapított 
normatív kedvezmény mértéke 30 % vagy 
50 %, és a gyermek nem részesül 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, és a család egy főre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át. 

  XX   

C.) HA a gyermek részére megállapított 
normatív kedvezmény mértéke 30 %, 
vagy 50 %, és a gyermek nem részesül 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, és a család egy főre jutó 
havi jövedelme meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át, de nem éri el annak  
200 %-át.  

 XX    

D.) HA a gyermek nem részesül normatív 
kedvezményben és a család egy főre jutó 
havi jövedelme meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100 %-át, de nem éri el annak 200 %-át 

 XX    

E.) HA a családban – a jogosult gyermeket 
kivéve – más tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek is van  

  XX   

F.) HA az intézményvezető – a Képviselő-
testület - a család körülményei 
ismeretében rendkívüli méltányosság 
gyakorlását tartja indokoltnak 

XX XX XX XX XX 

 



    

 
Részletes indokolás 

 
1-3. § A rendelet célját, hatályát tartalmazza, a vonatkozó jogszabályi (Gyvt., Gyer., 
Kt-rendelet) rendelkezéseknek megfelelően. Rögzíti és szabályozza azoknak a 
családoknak a körét, akik igénybe vehetik a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata által kiskorúak és fiatal felnőttek számára biztosított támogatásokat. 
4. § Értelmező rendelkezések, alkalmazva a Gyvt., a Gyer. és a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 
fogalomrendszerét. 
5-11. § A kérelem elbírálása során alkalmazandó eljárási rendelkezéseket tartalmazza, 
rögzítve és felsorolva a kérelem mellékleteként benyújtandó igazolásokat, 
nyilatkozatokat. Ezek a szakaszok tájékoztatnak a jogorvoslati lehetőségekről is. 
Az eljárási rendelkezések összhangban vannak a korábban felsorolt jogszabályokkal, 
illetve a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
többször módosított 2004. évi CXL. törvényben foglaltakkal.  
12. § A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítéséről, az azt elrendelő határozat 
elleni jogorvoslatról, ill. a méltányosság gyakorlásának lehetőségéről rendelkezik.  
13. § A gyermekvédelmi törvény által előírt nyilvántartás vezetésének, az adatkezelési 
szabályokat rögzíti.  
14. § Az Önkormányzat által, pénzbeli, természetbeni, valamint kedvezményként 
megállapítható támogatási formák felsorolása. 
15-17. § A Gyvt. által szabályozott, jegyzői hatáskörben megállapítható támogatási 
formák.  
18-20. § A polgármesteri hatáskörben nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásról rendelkezik. Meghatározza azokat az élethelyzeteket, amikor rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás állapítható meg. Rögzíti a jövedelemhatárt, illetve az egy 
naptári évben megállapítható támogatás összegét – figyelembe véve a családban 
nevelkedő gyermekek számát. A 20. § biztosít lehetőséget a méltányosság 
gyakorlására. 
21. § Új támogatási forma, a Csepeli nevelési segély bevezetése. Ezzel a támogatással 
az Önkormányzat rendszeres támogatást nyújt az életvitelszerűen a kerületben 
tartózkodó, rászoruló családok számára, a támogatás összegében figyelembe véve azt, 
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekes családok 
ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, a gyermekek pedig a bölcsődében, 
óvodában és az általános iskolában a hatodik évfolyamig ingyen étkezhetnek. Ez a 
paragrafus ad módot arra is, hogy a megszüntetendő szociális ösztöndíj helyett a 
rendszeresen iskolába járó, jó tanulmányi eredményt elérő, rászoruló gyermek – illetve 
a középiskola befejezéséig a fiatal felnőtt – továbbra is támogatásban részesüljön.  
22. § A természetbeni támogatások felsorolása. 
23-24. § A természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
megállapításának feltételeit, lehetőségeit rögzíti. Itt kerül szabályozásra a 
karácsonykor nyújtható élelmiszercsomag nyújtásával kapcsolatos eljárás.  
25-28. § A közgyógyellátás igénylésével, megállapításával kapcsolatos rendelkezések. 
Rendelkezik mind az alanyi, mind a normatív, mind a méltányossági alapon 
megállapítható közgyógyellátásról. A megállapításról a Jegyző dönt.  
29. § A gyermekétkeztetés térítési díj-kedvezmény megállapításának feltételeiről, a 
döntés elleni jogorvoslatról rendelkezik.  
30. § Záró rendelkezések a rendelet hatályba lépéséről, rendelkezéseinek 
alkalmazásáról. A megalkotandó rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a szociális ösztöndíjról szóló rendelet – tekintettel arra, hogy beépült a rendelet-
tervezet 21. §-ába.  
 
 
 



    

 
2010. január 1-jével hatályát veszti a születési támogatásokról szóló rendelet. A 
rendelet hatályon kívül helyezését indokolja – az igénylők viszonylag kis létszámán 
felül –, hogy a Fővárosi Önkormányzat is megszüntette a gyermekek ilyenfajta 
támogatását. Az előirányzat jövő évtől történő átcsoportosításával növelhető a 
rászoruló családok támogatására fordítható összeg.  
31. § Az átmeneti rendelkezések a 2009. július 1. után megállapítható rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás összegét szabályozzák, rögzítve, hogy a második félévben 
adható támogatásnál a július 1. előtt kifizetett összeget figyelembe kell venni – a 
szakasz rendelkezik a méltányosságról is.  
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