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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. 

(III. 31.) önkormányzati rendelete 
 
 

a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 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. 8. § (2)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
(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 Budapest Főváros 
Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatalához címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet 
élni, melyet a döntés közlésétől 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 Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és 
Gyámhivatala 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.  
 
2. § A Gyvtámr. 11. § az alábbiak szerint módosul:  
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 Humánerőforrás Bizottság (a továbbiakban HB) 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 HB-től az intézményi keretösszeg tartalékösszegből történő pótlását. A HB 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 HB-hez címzett, és a nevelési-oktatási 
intézménynél előterjesztett illetékmentes panasszal élhet. A panaszokról a HB soros ülésén 
határozattal dönt.  
e) A HB döntése ellen a kedvezményt igénylő a döntés közlésétől számított 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. 
 
3. § A Gyvtámr. 12. § (5)-(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
(5) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítését elrendelő határozatot a HB 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 HB (5) bekezdésben szabályozott hatáskörében hozott határozata ellen a határozat 
közlésétől számított 15 napon 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. 
 
4. § A Gyvtámr. 18. § az alábbi, (8) bekezdéssel egészül ki:  
(8) A csepeli nevelési segélyre jogosult családok egy évben legfeljebb egy alkalommal, 
különösen indokolt esetben részesülhetnek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban." 
 
5. § A Gyvtámr. 20. § az alábbiak szerint módosul:  
20. § (1) Amennyiben a 18. §. 1-3 bekezdésben meghatározott körülmények rendkívüli 
méltányosságot igényelnek, a Polgármester a (4)-(5)-(6) 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 HB javaslata alapján. 
(4) Halasztást nem tűrő élethelyzetben rendkívüli méltányosságot gyakorolhat a Polgármester, 
ennek indokáról azonban utólag a HB-t tájékoztatni kell. 
 
6. § A Gyvtámr. 21. § az alábbiak szerint módosul:  
21. § (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, aki a Gyvt. vonatkozó rendelkezése 
szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, de családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át.  
(3) Támogatásban részesülhet az a 21. § (2) bekezdés 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) bekezdésben meghatározott esetben gyermekenként havonta 5.000 Ft, de családonként 
legfeljebb 15.000 Ft;  
b) 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) a család életvitelszerű tartózkodási helye a kerületben megszűnik, vagy  
b) a törvényes képviselő a 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  
Jegyző a családi pótlék, illetve az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről vagy 
természetbeni formában történő nyújtásáról döntött, a csepeli nevelési segély összegét is fel 
kell függeszteni vagy természetben kell nyújtani – a családi pótlék illetve az iskoláztatási 
támogatás felfüggesztésének vagy természetbeni formában történő nyújtásával megegyező 



időtartamig. A csepeli nevelési segélyt a családi pótlék vagy iskoláztatási támogatás ügyében 
kirendelt eseti gondnok kezeli.  
 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
7. § A Rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. Rendelkezéseit a 2011. április 1. után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.  
 
 
 
 
 
 

 
Németh Szilárd Dr. Szeles Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

Záradék:

Kihirdetve 2011. március  31. napján 

Vass-Kasza Viktória sk. 
Szervezési Iroda vezetője 

 
 
 
 
 
 

 


