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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló rendeletet 2009. június 18-án 

alkotta meg a Képviselő-testület.  

A Rendelet elfogadása óta bekövetkezett jogszabályváltozások, valamint a Rendelet 

alkalmazása során szerzett tapasztalatok indokolják a jogszabály szövegének módosítását. 

 

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

fogadja el és alkossa meg rendeletét a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről 

szóló 23/2009. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
Budapest, 2010. január 28. 

Horváth Gyula 
 
 
 
 
 
Rendeletalkotás: 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI. 18.) Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét 
megalkotja. 

 
 

A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
…/2010. (II. 23.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 

 
 

a 23/2009. (VI. 18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt.  
rendelet módosításáról 

 
 

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 a 
gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI. 18.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. számú rendelete (a továbbiban: Gyvtámr.) módosítására 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 
1. § A Gyvtámr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(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-, ennek hiányában 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.”  

 
2. § A Gyvtámr. 4. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„n) törvényes képviselő – a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a 
szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok.” 

 
3. § A Gyvtámr. 4. § (1) bekezdés az alábbi ponttal egészül ki:  

„q) fenntartási költség  - a kérelmező és családja által lakott lakás, illetve a 
tulajdonában álló vagyon fenntartásának költsége: közüzemi díjak, lakbér, közös 
költség, telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegű 
befizetések, valamint a hiteltörlesztés és a lízingdíj.” 

 
4. § A Gyvtámr. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„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, illetve a 21. § (3) bekezdésének 
rendelkezése alapján megállapítható csepeli nevelési segély 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 igazolnia 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 jövedelemigazolás a 
kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, vagy a lakossági folyószámla-
kivonat, melyen a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett jövedelem 
összege 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: 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 törvény másképp nem rendelkezik 
– a kérelem benyújtását megelőző hónap.  
(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) a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági 
döntést, illetve a gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a szülők – szülői 
felügyelet gyakorlását érintő – egyezségéről 
b) az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot 
c) a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező, vagy az egyezséget jóváhagyó 
bírósági ítélet vagy végzés másolatát 
d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, illetve csepeli nevelési segély igénylése 
esetén az egyedülálló szülő által igényelt, és részére folyósított magasabb összegű 
családi pótlékról szóló igazolás vagy szelvény másolatát. 
(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.   
(11) Azoknak a személyeknek a számára, akik a Gyámügyi Iroda által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, és ellátásukat legalább a naptári év 6 
hónapján keresztül folyószámlára kérik utalni, az Önkormányzat évente egy 
alkalommal 1000 forint rendkívüli segélyt folyósít – hivatalból indított eljárás 
keretében – a pénzfelvételi díj kompenzálására.”  

 
5. § A Gyvtámr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(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 
közlésétől számított 10 munkanapon belül a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ágazat Gyámügyi 
Irodájának Ügyfélszolgálatán, illetve postai úton lehet benyújtani.” 

 
6. § A  Gyvtámr. 11. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„e) A SZLEB döntése ellen a kedvezményt igénylő a döntés közlésétől számított 10 
munkanapon belül a Képviselő-testülethez címzett, és a nevelési-oktatási 
intézménynél előterjesztett illetékmentes fellebbezéssel élhet. A fellebbezésről a 
Képviselő-testület soros ülésén határozattal dönt.” 

 
7. § A Gyvtámr. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(6) A SZLEB (5) bekezdésben szabályozott hatáskörében hozott határozata ellen a 
határozat közlésétől számított 10 munkanapon belül a Képviselő-testülethez 
címzett – de a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Egészségügyi Ágazata Ügyfélszolgálatán benyújtott vagy a Gyámügyi 
Iroda részére postai úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.” 

 
8. § A Gyvtámr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) Az, akire vonatkozóan a nyilvántartás adatot tartalmaz, a személyére vonatkozó 
adatok esetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett 
kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését a nyilvántartást kezelő 
Gyámügyi Irodától.” 

 
9. § A Gyvtámr. 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(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. A támogatás a költségvetésben szereplő előirányzat erejéig 
állapítható meg. 
(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) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása kérelemre, valamint 
hivatalból történhet. 
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása szempontjából az a 
gyermek tekinthető rászorultnak, akinek családjában a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj összegének a kétszeresét. A támogatásra való 
jogosultságot minden esetben egyedi elbírálás alapján, a gyermek rászorultságát, 
és az indokolásban leírtakat figyelembe véve kell megállapítani.  
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, 
mint 3.000 Ft, és nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
összegének 150 %-át. 
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egy naptávi évben nem 
haladhatja meg 
a) egy gyermeket nevelő család esetében a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
összegének a 100 %-át,  
b) két gyermeket nevelő család esetében a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
összegének 150%-át,  
c) három vagy több gyermeket nevelő család esetében a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj összegének a 200 %-át.  
(7) 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 Gyvtámr. 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„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, vagy – kérelemre indult eljárásnál – a kérelmező 
hozzájárulása, ez irányú kérelme esetén a Polgármester által a határozatban 
megjelölt személy jogosult. 
(3)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Városgazdálkodási Iroda 
bankszámlára történő utalással vagy postai úton folyósítja az igénylő számára. 
(4) A támogatás átutalására a döntéstől számított 15 napon belül kerül sor.” 

 
11. § A Gyvtámr. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Az Önkormányzat a Gyvt. 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján csepeli nevelési segélyt biztosít a jelen Rendeletben meghatározott 
feltételek szerint. A támogatás a költségvetésben szereplő előirányzat erejéig 
állapítható meg.  
(2) A támogatás annak a kiskorúnak állapítható meg 
a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy 



b) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, de családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj 160 %-át.  
(3) Támogatásban részesülhet az a 21. § (2) bekezdés a)-b) pontja alá nem tartozó 
kiskorú vagy fiatal felnőtt is, aki az általános iskola hatodik és magasabb 
évfolyamán, illetve a középiskola valamely évfolyamán folytatja nappali 
tanulmányait, amennyiben 
a) a kérelem benyújtását megelőző tanévben elért tanulmányi átlaga legalább 4,0, 
és 
b) a kérelem benyújtását megelőző tanévben igazolatlan mulasztása nem volt, és 
c) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200 %-át.  
d) A támogatás az első, középfokú oktatási intézményben kapott végbizonyítvány 
megszerzéséig állapítható meg az arra jogosult számára, de legfeljebb annak a 
tanévnek a végéig, amelyben a kérelmező a 21. életévét betölti.  
(4) A jogosult csak egy jogcímen részesülhet csepeli nevelési segélyben. 
Amennyiben több jogcímen is megállapítható a számára a támogatás, a rá nézve 
kedvezőbbet kell választani.  
(5) A támogatás összege 
a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben gyermekenként 3.000 Ft, de 
családonként legfeljebb 12.000.- Ft; 
b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben gyermekenként havonta 
5.000 Ft, de családonként legfeljebb 15.000 Ft;  
c) a (3) bekezdésben meghatározott esetben gyermekenként havonta 5.000 Ft.  
(6) A (3) bekezdés alapján igényelhető csepeli nevelési segély iránti kérelmeket 
minden év augusztus 15. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani. A 
határidő elmulasztása jogvesztő.  
(7) A segélyt a Városgazdálkodási Iroda utólag, minden hónap 5. napjáig folyósítja a 
felvételére jogosult számára. Amennyiben a támogatás megállapítása iránti 
kérelmet a hónap 15. napját követően nyújtja be a kérelmező – a jogosultsági 
feltételek fennállása esetén –, a kérelem benyújtásának hónapjára a támogatás 50 
%-ára jogosult. 
(8) A csepeli nevelési segély az (2) bekezdésben szabályozott esetben a kérelem 
benyújtásától számított egy évre, a (3) bekezdésben szabályozott esetben 
szeptember 1-től június 30-ig terjedő időszakra kerül megállapításra.  
(9) A (2) bekezdésben szabályozott esetekben az új jogosultság megállapítása 
iránti kérelem legfeljebb a jogosultság lejárta előtt 1 hónappal korábban 
benyújtható. 
(10) A csepeli nevelési segélyt meg kell szüntetni, ha  
- a jogosult vagy törvényes képviselője kéri 
- a család életvitelszerű tartózkodási helye a kerületben megszűnik, vagy 
- a törvényes képviselő a kiskorú gyermek gondozási-nevelési jogát nem 
gyakorolja. 
(11) A jogosult köteles a Gyámügyi Irodán a családjában bekövetkezett minden 
olyan változást 15 napon belül bejelenteni, amely a jogosultságot befolyásolja.  
(12)  Amennyiben a védelembe vett gyermek szülője csepeli nevelési segélyre 
jogosult, és a gyermek szülői elhanyagolása miatt a Jegyző a családi pótlék 50 %-
ának természetbeni formában történő nyújtásáról döntött, a csepeli nevelési 
segély összegét is természetben kell nyújtani – a családi pótlék természetbeni 
formában történő nyújtásával megegyező időtartamig. A csepeli nevelési segélyt a 



családi pótlék ügyében kirendelt eseti gondnok kezeli.”  
 
12. § A Gyvtámr. 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„22. § E rendelet alapján természetbeni ellátás nyújtható: 
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
b) élelmiszercsomag, 
c) közgyógyellátás formájában.” 

 
13. § A Gyvtámr. 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„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 intézményi étkezési térítési díj 
kiegyenlítése, illetve elmaradásának rendezése céljából kerülhet sor.  
(4) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatás esetében a Polgármester – a 
Városgazdálkodási Iroda közreműködésével – gondoskodik a támogatás összegének 
intézményi bankszámla javára történő átutalásáról.” 

 
14. § A Gyvtámr. a következő, 23/A §-sal egészül ki:  

„23/A § (1) Támogatás nyújtható annak a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat illetékességi területén lakcímmel rendelkező gyermek 
étkeztetéséhez abban az esetben, ha a gyermek nem az Önkormányzat által 
fenntartott oktatási-nevelési intézmény növendéke. A megállapított támogatás 
csak az intézmény által a Gyvt. 148. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján 
biztosítandó normatív kedvezmény levonása után fennmaradó összegre 
vonatkozhat.  
(2) A támogatást az Önkormányzat az oktatási-nevelési intézmény számlájára 
utalja át.”  
(3) A (6) bekezdésben szabályozott támogatás összege nem számít bele az adott 
naptári évben a család számára megállapítható rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás összegébe. 

 
15. § A Gyvtámr. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A Gyámügyi Iroda közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a 
kiskorúnak  a számára aki: 
a) átmeneti gondozott, átmeneti nevelt, vagy  tartós nevelésbe vett, vagy 
b) magasabb összegű családi pótlékban részesül.” 

 
16. § A Gvtámr. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(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) a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét.” 



 

 

Záró rendelkezések 

 
17. § E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a március 1-jén 
folyamatban lévő, és a 2010. március 1. után indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
 

 
Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor 
Polgármester Jegyző 

 

Záradék:
Kihirdetve 2010.február           napján 
 
 



 
 
 

…/2010. (II. 23.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 
 

a 23/2009. (VI. 18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt.  
rendelet módosításáról 
 

a 23/2009. (VI. 18.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 

rendelete 
 
 

 a gyermekvédelmi és ifjúsági 
támogatások rendszeréről 

…/2010. (II. 23.) Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 

rendelete 
 

a gyermekvédelmi és ifjúsági 
támogatások rendszeréről szóló 
23/2009. (VI. 18.) Budapest, XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelet módosításáról 

 
 
 
 
 
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, 
 

1. § A Gyvtámr. 3. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:  
 
 
(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-, ennek hiányában 
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.”  
 

 
 
 
 
 
4. § (1) n) törvényes képviselő – a szülői 
felügyeletet gyakorló szülő, valamint a szülői 
felügyelet alatt nem álló gyermek esetében a 
gyám. 
 

2. § A Gyvtámr. 4. § (1) bekezdés n) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 
n) törvényes képviselő – a szülői felügyeletet 
együttesen gyakorló mindkét szülő, a 
szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik 
szülő, a gyám és a gondnok. 
 
 
 



 
 
 
3. § A Gyvtámr. 4. § (1) bekezdés az alábbi 
ponttal egészül ki:  
 
 
„q) fenntartási költség  - a kérelmező és 
családja által lakott lakás, illetve a 
tulajdonában álló vagyon fenntartásának 
költsége: közüzemi díjak, lakbér, közös 
költség, telefondíj, a kötelező és önkéntes 
biztosítás díjai, az adó- és adójellegű 
befizetések, valamint a hiteltörlesztés és a 
lízingdíj.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 

4. § A Gyvtámr. 6. § helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 
 
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, illetve a 21. § (3) bekezdésének 
rendelkezése alapján megállapítható 
csepeli nevelési segély 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 



igazolnia 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 

igazolnia 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 jövedelemigazolás a kérelem 
benyújtását megelőző hónap jövedelméről, 
vagy a lakossági folyószámla-kivonat, 
melyen a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban szerzett jövedelem összege 
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: 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 törvény másképp nem rendelkezik – a 
kérelem benyújtását megelőző hónap.  
 
 
 
(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.  
 

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) a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes 
hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági 
döntést, illetve a gyámhivatal által felvett 
jegyzőkönyvet a szülők – szülői felügyelet 
gyakorlását érintő – egyezségéről 
b) az egyedülállóság tényére vonatkozó 
nyilatkozatot 
c) a gyermektartásdíj megállapításáról 
rendelkező, vagy az egyezséget jóváhagyó 
bírósági ítélet vagy végzés másolatát 
d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
illetve csepeli nevelési segély igénylése 
esetén az egyedülálló szülő által igényelt, és 
részére folyósított magasabb összegű családi 
pótlékról szóló igazolás vagy szelvény 
másolatát. 
(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.  
(11) Azoknak a személyeknek a számára, 
akik a Gyámügyi Iroda által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, 
és ellátásukat legalább a naptári év 6 
hónapján keresztül folyószámlára kérik 



utalni, az Önkormányzat évente egy 
alkalommal 1000 forint rendkívüli segélyt 
folyósít – hivatalból indított eljárás 
keretében – a pénzfelvételi díj 
kompenzálására.  
 

 
 
 
 
 
8. § (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.  
 

5. § A Gyvtámr. 8. § (2) bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:  
 
 
(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 
közlésétől számított 10 munkanapon belül a 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Egészségügyi Ágazat Gyámügyi 
Irodájának Ügyfélszolgálatán, illetve postai 
úton lehet benyújtani. 
 

 
 
 
 
 
11. § (2) bekezdés 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.  
 

6. § A  Gyvtámr. 11. § (2) bekezdés e) 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
 
e) A SZLEB döntése ellen a kedvezményt 
igénylő a döntés közlésétől számított 10 
munkanapon belül a Képviselő-testülethez 
címzett, és a nevelési-oktatási intézménynél 
előterjesztett illetékmentes fellebbezéssel 
élhet. A fellebbezésről a Képviselő-testület 
soros ülésén határozattal dönt. 
 

 
 
 
 
 
12. § (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 

7. § A Gyvtámr. 12. § (6) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
 
(6) A SZLEB (5) bekezdésben szabályozott 
hatáskörében hozott határozata ellen a 
határozat közlésétől számított 10 
munkanapon belül a Képviselő-testülethez 
címzett – de 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. 
 
 

Ügyfélszolgálatán benyújtott vagy a 
Gyámügyi Iroda részére postai úton 
eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet 
élni. 
 

 
 
 
 
 
8. § (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. 
 

8. § A Gyvtámr. 13. § (2) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
 
(2) Az, akire vonatkozóan a nyilvántartás 
adatot tartalmaz, a személyére vonatkozó 
adatok esetében a betekintési, a helyesbítési 
vagy törlési jogának érvényesítése mellett 
kérheti a jogai gyakorlásához szükséges 
adatainak közlését a nyilvántartást kezelő 
Gyámügyi Irodától. 
 

 
 
 
 
 
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 

9. § A Gyvtámr. 18. § helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
 
 
(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. A támogatás a 
költségvetésben szereplő előirányzat 
erejéig állapítható meg. 
(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) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
megállapítása kérelemre, valamint hivatalból 
történhet. 
 



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.  
 

 
 
 
 
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás megállapítása szempontjából az 
a gyermek tekinthető rászorultnak, akinek 
családjában a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj összegének a 
kétszeresét. A támogatásra való 
jogosultságot minden esetben egyedi 
elbírálás alapján, a gyermek 
rászorultságát, és az indokolásban 
leírtakat figyelembe véve kell 
megállapítani.  
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 
3.000 Ft, és nem haladhatja meg a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
összegének 150 %-át. 
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
összege egy naptári évben nem haladhatja 
meg 
a) egy gyermeket nevelő család esetében a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
összegének a 100 %-át,  
b)  két gyermeket nevelő család esetében a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
összegének 150%-át,  
c)  három vagy több gyermeket nevelő család 
esetében a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj összegének a 200 %-át.  
(7) 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.  
 



 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. § A Gyvtámr. 19. § helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
 
 
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, vagy – 
kérelemre indult eljárásnál – a kérelmező 
hozzájárulása, ez irányú kérelme esetén a 
Polgármester által a határozatban megjelölt 
személy jogosult. 
(3)  A rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást a Városgazdálkodási Iroda 
bankszámlára történő utalással vagy postai 
úton folyósítja az igénylő számára. 
(4) A támogatás átutalására a döntéstől 
számított 15 napon belül kerül sor. 
 

 
 
 
 
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 

11. § A Gyvtámr. 21. § helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
 
(1) Az Önkormányzat a Gyvt. 18. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
csepeli nevelési segélyt biztosít a jelen 
Rendeletben meghatározott feltételek 
szerint. A támogatás a költségvetésben 
szereplő előirányzat erejéig állapítható meg. 
(2) A támogatás annak a kiskorúnak 
állapítható meg 
a) aki rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, vagy 
b) aki rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre nem jogosult, de családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
160 %-át.  



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.  
 

 
(3) Támogatásban részesülhet az a 21. § (2) 
bekezdés a)-b) pontja alá nem tartozó 
kiskorú vagy fiatal felnőtt is, aki az 
általános iskola hatodik és magasabb 
évfolyamán, illetve a középiskola valamely 
évfolyamán folytatja nappali tanulmányait, 
amennyiben 
a) a kérelem benyújtását megelőző tanévben 
elért tanulmányi átlaga legalább 4,0, és 
b) a kérelem benyújtását megelőző 
tanévben igazolatlan mulasztása nem volt, 
és 
c) családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének a 200 %-át.  
d) A támogatás az első, középfokú oktatási 
intézményben kapott végbizonyítvány 
megszerzéséig állapítható meg az arra 
jogosult számára, de legfeljebb annak a 
tanévnek a végéig, amelyben a kérelmező a 
21. életévét betölti.  
(4) A jogosult csak egy jogcímen részesülhet 
csepeli nevelési segélyben. Amennyiben 
több jogcímen is megállapítható a számára 
a támogatás, a reá nézve kedvezőbbet kell 
választani.  
(5) A támogatás összege 
a) a (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott esetben gyermekenként 3.000 
Ft, de családonként legfeljebb 12.000.- Ft; 
b) a (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott esetben gyermekenként 
havonta 5.000 Ft, de családonként legfeljebb 
15.000 Ft;  
c) a (3) bekezdésben meghatározott esetben 
gyermekenként havonta 5.000 Ft.  
(6) A (3) bekezdés alapján igényelhető 
csepeli nevelési segély iránti kérelmeket 
minden év augusztus 15. és szeptember 30. 
napja között lehet benyújtani. A határidő 
elmulasztása jogvesztő.  
(7) A segélyt a Városgazdálkodási Iroda 
utólag, minden hónap 5. napjáig folyósítja a 
felvételére jogosult számára. Amennyiben a 
támogatás megállapítása iránti kérelmet a 
hónap 15. napját követően nyújtja be a 
kérelmező – a jogosultsági feltételek 
fennállása esetén –, a kérelem 
benyújtásának hónapjára a támogatás 50 



%-ára jogosult. 
(8) A csepeli nevelési segély a (2) 
bekezdésben szabályozott esetben a kérelem 
benyújtásától számított egy évre, a (3) 
bekezdésben szabályozott esetben 
szeptember 1-től június 30-ig terjedő 
időszakra kerül megállapításra.  
(9) A (2) bekezdésben szabályozott 
esetekben az új jogosultság megállapítása 
iránti kérelem legfeljebb a jogosultság 
lejárta előtt 1 hónappal korábban 
benyújtható. 
(10) A csepeli nevelési segélyt meg kell 
szüntetni, ha  
- a jogosult vagy törvényes képviselője kéri 
- a család életvitelszerű tartózkodási helye a 
kerületben megszűnik, vagy 
- a törvényes képviselő a kiskorú gyermek 
gondozási-nevelési jogát nem gyakorolja. 
 (11) A jogosult köteles a Gyámügyi Irodán 
a családjában bekövetkezett minden olyan 
változást 15 napon belül bejelenteni, amely 
a jogosultságot befolyásolja.  
(12)  Amennyiben a védelembe vett 
gyermek szülője csepeli nevelési segélyre 
jogosult, és a gyermek szülői elhanyagolása 
miatt a Jegyző a családi pótlék 50 %-ának 
természetbeni formában történő 
nyújtásáról döntött, a csepeli nevelési segély 
összegét is természetben kell nyújtani – a 
családi pótlék természetbeni formában 
történő nyújtásával megegyező időtartamig. 
A csepeli nevelési segélyt a családi pótlék 
ügyében kirendelt eseti gondnok kezeli.  
 

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

12. § A Gyvtámr. 22. § helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
 
 
22. § E rendelet alapján természetbeni ellátás 
nyújtható: 
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
b) élelmiszercsomag, 
c) közgyógyellátás formájában. 
 



 

 
23. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás és csepeli nevelési segély 
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. 

 
13. § A Gyvtámr. 23. § helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 
 
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 intézményi étkezési térítési díj 
kiegyenlítése, illetve elmaradásának 
rendezése céljából kerülhet sor.  
(4) A (3) bekezdés szerint megállapított 
támogatás esetében a Polgármester – a 
Városgazdálkodási Iroda közreműködésével 
– gondoskodik a támogatás összegének 
intézményi bankszámla javára történő 
átutalásáról.  

 



 14. § A Gyvtámr. az alábbi, 23/A §-sal 
egészül ki:  
 
23/A § (1) Támogatás nyújtható annak a 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat illetékességi területén 
lakcímmel rendelkező gyermek 
étkeztetéséhez abban az esetben, ha a 
gyermek nem az Önkormányzat által 
fenntartott oktatási-nevelési intézmény 
növendéke. A megállapított támogatás 
csak az intézmény által a Gyvt. 148. § (5) 
bekezdésének rendelkezése alapján 
biztosítandó normatív kedvezmény 
levonása után fennmaradó összegre 
vonatkozhat.  
(2) A támogatást az Önkormányzat az 
oktatási-nevelési intézmény számlájára 
utalja át.  
 

 
 
 
 
25. § (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. 
 

15. § A Gyvtámr. 25. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
(2) A Gyámügyi Iroda közgyógyellátásra 
való jogosultságot állapít meg annak a 
kiskorúnak  a számára aki: 
a) átmeneti gondozott, átmeneti nevelt, 
vagy tartós nevelésbe vett, vagy 
b) magasabb összegű családi pótlékban 
részesül. 
 

 
 
 
 
25. § (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.  
 

16. § A Gyvtámr. 25. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
(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) a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj összegének a 10%-át meghaladja, 
feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem éri el a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj összegét. 
 

 
 
 
 



 
 
 

Záró rendelkezések 

 
17. § E rendelet 2010. március 1-jén lép 
hatályba. Rendelkezéseit a március 1-jén 
folyamatban lévő, és a 2010. március 1. 
után indult ügyekben kell alkalmazni.  
 

 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor
Polgármester Jegyző 

Záradék:
Kihirdetve 2010. február            napján 
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Az előterjesztésben megfogalmazottakkal egyetértek. 
 
 
 
Budapest, 2010. január 26. 
 
 
         Lombos Antal 
         ágazatvezető sk. 
 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
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