
Egyedülálló
70 év feletti 
egyedülálló

Családos

70 év feletti családban 
élő, akinek házastársa, 
élettársa, fogyatékos 

gyermeke nyugdíjban, 
nyugdíjszerű ellátásban 

részesül

Minimum Maximum

Csepeli 
lakbértámogatás 

85.500,-Ft 71.250,-Ft
vagyona nem 

lehet
2.500,-Ft lakbér 15%-a

szociális bérlet esetén, 1 év 
időtartamra megállapított, 
rövidebb időre akkor, ha 

határozott idejű a szerződés

Csepeli 
lakbértámogatás  új 

javaslat szerint
108.300,-Ft 94.050,-Ft

vagyona nem 
lehet

4.000,-Ft lakbér 15%-a

szociális bérlet esetén, 1 év 
időtartamra megállapított, 
rövidebb időre akkor, ha 

határozott idejű a szerződés

Csepeli lakhatási 
támogatás 

85.500,-Ft 99.750,-Ft 71.250,-Ft 85.500,-Ft

vagyona nem 
lehet, jövedelem 

20%-át eléri a 
rezsiköltség

Lakbértámogatásban részesülő 
nem kaphatja

Csepeli lakhatási 
támogatás új javaslat 

szerint
108.300,-Ft 128.250,-Ft 94.050,-Ft 108.300,-Ft

vagyona nem 
lehet, jövedelem 

20%-át eléri a 
rezsiköltség

Lakbértámogatásban részesülő 
nem kaphatja

Csepeli fűtési 
támogatás (új 

támogatási forma)
108.300,-Ft 128.250,-Ft 94.050,-Ft 108.300,-Ft

számlával igazolt 
szilárd 

tüzelőanyag (fa, 
szén, pellet, 

brikett), fűtőolaj, 
PB gázpalackos 

Lakásfenntartási 
támogatásban, 

lakbértámogatásban részesülő 
nem kaphatja

Összehasonlító táblázat új javaslat és jelenlegi rendelet jövedelemhatárai között (2022.02.09.)

Támogatás típusa

Jövedelemhatár Támogatás összege

Egyéb befolyásoló 
körülmény

Megjegyzés

5.000,-Ft

5.000,-Ft

októbertől márciusig havi 6.000,-Ft, egy 
évben kétszer nyújtható be, március 31-ig, 

ill. december 31-ig a számla benyújtását 
követően kerül postai úton kifizetésre



Csepeli ápolási 
támogatás 

85.500,-Ft 71.250,-Ft

Új kérelemnél HSZI 
környezettanulmányát lehet 

kérni, egyedi esetben vagyontól 
el lehet tekinteni, tekintettel az 
ápoló szociális körülményeire, 

ápolt egészségi állapotára, 
továbbra is szolgálati idő és 

egészségügyi szolgáltatásra is 
jogosít.

Csepeli ápolási 
támogatás új javaslat 

szerint 
85.500,-Ft 71.250,-Ft

Új kérelemnél HSZI 
környezettanulmányát lehet 

kérni, egyedi esetben vagyontól 
el lehet tekinteni, tekintettel az 

ápolt egészségi állapotára, 
továbbra is szolgálati idő és 

egészségügyi szolgáltatásra is 
jogosít.

 Csepeli 
gyógyszertámogatás 

85.500,-Ft 99.750,-Ft 71.250,-Ft 85.500,-Ft

Legalább 6 havi 
krónikus 

betegségre 
szedett gyógyszer

1.000,-Ft 6.000,-Ft
Egy évre, amennyiben 

közgyógyellátásban nem 
részesül

 Csepeli 
gyógyszertámogatás 

új javaslat szerint
108.300,-Ft 128.250,-Ft 94.050,-Ft 108.300,-Ft

Legalább 6 havi 
krónikus 

betegségre 
szedett gyógyszer

1.000,-Ft 6.000,-Ft
Egy évre, amennyiben 

közgyógyellátásban nem 
részesül

Csepeli gyógyászati 
segédeszköz 
támogatás

85.500,-Ft 71.250,-Ft

gyógyászati 
segédeszközre 

jogosultság, 
árajánlat

segédeszköz ára 199.500,-Ft
Egyedi esetben jövedelmi 
feltételektől el lehet térni, 
számlával el kell számolni.

Csepeli gyógyászati 
segédeszköz 

támogatás új javaslat 
szerint

108.300,-Ft 94.050,-Ft

gyógyászati 
segédeszközre 

jogosultság, 
árajánlat

segédeszköz ára 199.500,-Ft
Egyedi esetben jövedelmi 
feltételektől el lehet térni, 
számlával el kell számolni.

vagyona nem lehet
34.725,-Ft központi költségvetési 

törvényben változó alapösszeg miatt 
módosul

vagyona nem lehet 26.080,-Ft



Köztemetés régi
85.500,Ft- 50% 

elengedés, 71.250,-Ft, 
100% elengedés

62.700,-Ft 50% 
elengedés, 

57.000,-Ft 100% 
elengedés

vagyona nem lehet

Kivételes esetben el lehet térni 
a jövedelmi és vagyoni 
feltételektől, egészségi 
állapotra, rendkívüli 
élethelyzetre

Köztemetés 
megtérítési 

kötelezettség 
mentessége új szabály

99.750,-Ft 50% 
elengedés, 96.900,-Ft 

100% elengedés

71.250,-Ft 50% 
elengedés, 

68.400,-Ft 100% 
elengedés

vagyona nem lehet

Kivételes esetben el lehet térni 
a jövedelmi és vagyoni 
feltételektől, egészségi 
állapotra, rendkívüli 
élethelyzetre, kiskorúságra  
tekintettel

Csepeli átmeneti 
segély 

85.500,-Ft temetési 
segélyre nem 

jogosult esetén 
114.000,-Ft

71.250,-Ft 
temetési 

segélyre nem 
jogosult 

esetén 82.650,-
Ft

rendszeres 
támogatás

3.000,-Ft, temetésre 
10.000,-Ft

28.500,-Ft évi keret 
két rendszeres 
ellátás esetén, 
42.750,-Ft egy 

rendszeres ellátás 
esetén, 57.000,-Ft 

ha nincs rendszeres 
támogatás

rendszeres támogatás: 
lakásfenntartási, lakhatási, 
lakbértámogatás,  
gyógyszertámogatás, csepeli 
nevelési segély

Csepeli átmeneti 
segély új javaslat 

szerint

108.300,-Ft 
temetési segélyre 

nem jogosult 
esetén 128.250,-Ft

94.050,-Ft 
temetési 

segélyre nem 
jogosult 

esetén 99.750,-
Ft

rendszeres 
támogatás

3.000,-Ft, temetésre 
15.000,-Ft

28.500,-Ft évi keret 
két rendszeres 
ellátás esetén, 
42.750,-Ft egy 

rendszeres ellátás 
esetén, 57.000,-Ft 

ha nincs rendszeres 
támogatás

rendszeres támogatás: 
lakásfenntartási, lakhatási, 
lakbértámogatás,  
gyógyszertámogatás, csepeli 
nevelési segély

Csepeli krízis 
támogatás

85.500,-Ft 71.250,-Ft

krízishelyzet: pl. 
elemi kár, 

nagyértékű főző-, 
fűtő-, hűtőkészülék 

meghibásodása

3.000,-Ft 199.500,-Ft

Polgármesteri rendkívüli 
méltányossági jogkör, 

jövedelmi viszonyoktól el lehet 
térni

Köztemetés elrendelése, hagyaték esetén 
hagyatéki igényt nyújtunk be, ha nincs hagyaték 

hozzátartozót kötelezzük a visszafizetésre, 
kiskorúnál, ha nincs a temetés költségét fedező 

készpénzvagyon, elengedés. 

Köztemetés elrendelése, hagyaték esetén 
hagyatéki igényt nyújtunk be, ha nincs hagyaték 

hozzátartozót kötelezzük a visszafizetésre



Csepeli krízis 
támogatás új javaslat 

szerint
108.300,-Ft 94.050,-Ft

krízishelyzet: pl. 
elemi kár, 

nagyértékű főző-, 
fűtő-, hűtőkészülék 

meghibásodása

199.500,-Ft

Polgármesteri rendkívüli 
méltányossági jogkör, 

jövedelmi viszonyoktól el lehet 
térni

Csepeli 
akadálymentesítési 

támogatás (új 
támogatási forma)

142.500,-Ft 114.000,-Ft

mozgásában 
korlátozott 

fogyatékkel élő 
részére 

akadálymentesítésre

átalakítás költsége 200.000,-Ft

számlával kell igazolni az 
elvégzett munkát, 

környezettanulmányt kell 
készíteni, árajánlatot kell 

beadni 5 évente igényelhető, 
Polgármester rendkívüli 
méltányossági jogkör, 

jövedelemi viszonyoktól el 
lehet térni

Csepeli temetési 
segély 

85.500,-Ft 71.250,-Ft
Helyben szokásos 
temetési költség

temetési költség 10%-a

Csepeli temetési 
támogatás új javaslat 

szerint
108.300,-Ft 94.050,-Ft

Helyben szokásos 
temetési költség

temetési költség 10%-a

Csepeli rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatás 

Csepeli nevelési 
segélyben 
részesülő 1 
alkalommal 
részesülhet

gyermekenként 3.000,-Ft, új 
gyermek születésére 10.000,-

Ft 2. hónapos korig

Éves keret: egy 
gyermek 
28.500,-Ft, két 
gyermek 
42.750,-Ft, 3 
vagy több 
57.000,-Ft

Egyszeri kifizetés nem 
haladhatja meg a 42.750,-Ft-ot

Csepeli rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatás új javaslat 
szerint

Csepeli nevelési 
segélyben 
részesülő 1 
alkalommal 
részesülhet

gyermekenként 3.000,-Ft, új 
gyermek születésére 10.000,-

Ft 2. hónapos korig

Éves keret: egy 
gyermek 
42.750,-Ft, két 
gyermek 
48.450,-Ft, 3 
vagy több 
62.700,-Ft

Egyszeri kifizetés nem 
haladhatja meg a 85.500,-Ft-ot

temetési költség 100%-a

71.250,-Ft

temetési költség 100%-a

85.500,-Ft



Csepeli nevelési 
segély

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményre 
nem jogosult

5.000,-Ft gyermekenként

Csepeli nevelési 
támogatás új javaslat 

szerint

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményre 
nem jogosult

5.000,-Ft gyermekenként

Csepeli nevelési 
segély tanulmányi 
eredmény alapján 

6. osztálytól 21 éves 
korig (középiskola), 
hiányzás max. 18 
tanítási óra, 4-es 
tanulmányi átlag

5.000,-Ft gyermekenként Tanévre: szeptembertől 
júniusig

Csepeli nevelési 
támogatás 

tanulmányi eredmény 
alapján új javaslat 

szerint

6. osztálytól 21 éves 
korig (középiskola), 
hiányzás max. 18 
tanítási óra, 4-es 
tanulmányi átlag

5.000,-Ft gyermekenként Tanévre: szeptembertől 
júniusig, 

Csepeli 
hátralékkezelési 

támogatás 
99.750,-Ft 71.250,-Ft

vagyona nem 
lehet, legalább 6 

havi hátralék, 
mely 50.000,-Ft és 
1 millió Ft között 

van

tartozás 75%a 200.000,-Ft

Ügyfél fizeti a különbözetet, 
adósságkezelésben részesülő 

csak sávos rendszerben 
magasabb önrészfizetéssel 

kaphatja

Csepeli 
hátralékkezelési 

támogatás új rendelet 
szerint

108.300,-Ft 94.050,-Ft

vagyona nem 
lehet, legalább 6 

havi hátralék, 
mely 50.000,-Ft és 
1 millió Ft között 

tartozás 75%a 200.000,-Ft

Ügyfél fizeti a különbözetet, 
adósságkezelésben részesülő 

csak sávos rendszerben 
magasabb önrészfizetéssel 

kaphatja

családonként 15.000,-Ft, 
vagyonvizsgálathoz kötött

85.500,-Ft

57.000,-Ft családonként 15.000,-Ft

71.250,-Ft

65.550,-Ft



van normatív 
kedvezmény

nincs normatív 
kedvezmény

családban van 
beteg vagy 
fogyatékos 

intézményvezetői 
méltányossági javaslat

van normatív 
kedvezmény

nincs normatív 
kedvezmény
családban van 
beteg vagy 
fogyatékos 
gyermek

intézményvezetői 
méltányossági javaslat

71.250,-Ft napi étkezési díj 40%-a 

 iskolák intézményvezető 
javaslata alapján Polgármesteri 

hatáskör, intézményvezető 
méltányosságból javasolhat 

nagyobb jövedelemnél is, ami 
nem haladhatja meg a 76.950,-

Ft/fő jövedelemhatárt

 iskolák intézményvezető 
javaslata alapján Polgármesteri 

hatáskör, intézményvezető 
méltányosságból javasolhat 

nagyobb jövedelemnél is, ami 
nem haladhatja meg a 85.500,-

Ft/fő jövedelemhatárt

94.050,-Ft napi étkezési díj 50%-a 

108.300,-Ft
napi étkezési díj 30%-a

94.050,-Ft napi étkezési díj 50%-a 

Csepeli 
gyermekétkeztetés 

térítési 
díjkedvezmény új 

javaslat szerint

85.500,-Ft napi étkezési díj 30%-a (80%-ot nem haladhatja 
meg normatív kedvezménnyel együtt)

76.950,-Ft
napi étkezési díj 20%-a

Csepeli 
gyermekétkeztetés 

térítési 
díjkedvezmény 

71.250,-Ft
napi étkezési díj 30%-a (80%-ot nem haladhatja 

meg normatív kedvezménnyel együtt)

71.250,-Ft napi étkezési díj 40%-a 
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