Csepeli nevelési segély
32. § (1) 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.

(2) Támogatásban részesülhet az a 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.
(3) A jogosult csak egy jogcímen részesülhet csepeli nevelési segélyben. Amennyiben több
jogcímen is megállapítható a számára a támogatás, a reá nézve kedvezőbbet kell választani.
(4) A támogatás összege
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben gyermekenként havonta 5.000 Ft, de családonként
legfeljebb 15.000 Ft;
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben gyermekenként havonta 5.000 Ft.
(5) A (2) bekezdés alapján igényelhető csepeli nevelési segély iránti kérelmeket minden év
augusztus 15. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) 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.
(7) A csepeli nevelési segély az (1) bekezdésben szabályozott esetben a kérelem
benyújtásától számított egy évre, a (2) bekezdésben szabályozott esetben szeptember 1-től
június 30-ig terjedő időszakra kerül megállapításra.
(8) Az (1) bekezdésben szabályozott esetekben az új jogosultság megállapítása iránti
kérelem legfeljebb a jogosultság lejárta előtt 1 hónappal korábban benyújtható.
(9) A (2) bekezdésben alapján igényelhető csepeli nevelési segély összege a törvényes
képviselő vagy a nagykorú jogosult választása alapján sportegyesület tagdíjának befizetésére
is fordítható. Ebben az esetben a Városgazdálkodási Iroda a kérelemben megjelölt egyesület
számlájára utalja a támogatás összegét.
(10) A csepeli nevelési segélyt meg kell szüntetni, ha
a) ha a jogosult, vagy a jogosult törvényes képviselője kéri
b) a család életvitelszerű tartózkodási helye a kerületben megszűnik, vagy
c) a törvényes képviselő a gondozási-nevelési jogát nem gyakorolja.
(11) A jogosult köteles a Családtámogatási Irodán a családjában bekövetkezett minden olyan
változást 15 napon belül bejelenteni, amely a jogosultságot befolyásolja.
(12) Amennyiben a védelembe vett gyermek 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.

