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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Felügyeleti és Igazgatási 

Monitoring Főosztálya tájékoztatása alapján önkormányzatunk egyes szociális rendeletei nem 

harmonizálnak a hatályos jogi szabályozással, ezért azoknak a módosítása indokolttá vált. 
 
 

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

fogadja el és alkossa meg rendeletét a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális 

és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
Budapest, 2009. augusztus 31. 

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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…/2009. (IX.22.) 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 kapott felhatalmazás alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelete (a továbbiakban: Szocr.), valamint a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-
Csepel Önkormányzata Kt. rendelete (a továbbiakban: Intr.) rendeletek módosítására a 
következő rendeletet alkotja: 
 
1. § A Szocr. 35.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem – a 38.§ (1) bekezdésében meghatározott eset kivételével – az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át, egyedül élő esetében 250%-át nem 
haladja meg, feltéve, hogy a kérelmezőnek, illetve családtagjainak vagyona nincs.” 

 
2. § A Szocr. 56.§ (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő lép: 
 

„egyedül élő III. csoportos rokkant nyugdíjas személy, akinek havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és havi 
rendszeres gyógyító ellátása költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 20%-át,” 

 
3.§. A Szocr. 56.§ (1) bekezdés d) pontjának helyébe a következő lép: 
 

„70 év feletti egyedül élő személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, azonban havi rendszeres gyógyító 
ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
20%-át.” 

 
4.§. Az Intr. 8.§ (1) bekezdés b) helyébe a következő lép: 
 

„a térítési díj köteles ellátások, szolgáltatások esetében az ellátás, szolgáltatás 
biztosításáról, valamint a fizetendő térítési díj mértékéről a Csepeli Szociális Szolgálat 
(továbbiakban: CSSZSZ) vezetője, bölcsődei ellátás esetén pedig az Egyesített 
Bölcsődék vezetője 30 napon belül dönt  és döntéséről az ellátás igénybevételét 
megelőzően írásban értesíti a kérelmezőt.” 

Záró rendelkezések 

5.§. E rendeletben foglaltak a kihirdetés napján lépnek hatályba és a folyamatban lévő ügyekben 
eszerint kell eljárni. 
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor
Polgármester Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2009. szeptember            napján 

Ábrahámné Turner Rita 
Szervezési Iroda vezetője 
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1. számú melléklet 
 

M E L L É K L E T 
 

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. augusztus 28. 
 
 
 

Lombos Antal sk.  
ágazatvezető 

 
Az előterjesztés egyeztetve: Becsei Dénes Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat 
ágazatvezetővel 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 

Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 
 
 
 

Becsei Dénes sk.  
ágazatvezető 
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