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Szociális ellátás

A jogszabályok által meghatározott keretek között pénzbeli és természetbeni 
ellátásokkal járulunk hozzá a XVIII. kerületi lakosok szociális körülményeinek 
javításához.
Az ellátások szociális rászorultság alapján kerülnek megállapításra, ezért minden 
esetben vizsgáljuk a kérelmező és a családja (háztartása) jövedelmi, egyes 
ellátásoknál a vagyoni helyzetét is.

Támogatások:
Rendkívüli települési támogatás
Méltányos rendkívüli települési támogatás
Lakhatást segítő támogatás
Egészségügyi támogatás
Hátralékcsökkentési támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Utalvány;élelmiszercsomag;szociális tűzifa
Gyermekétkeztetés, valamint szociális alapellátás térítési díjának támogatása

https://www.bp18.hu/polgarmesteri 
hivatal/nyomtatvanyok A szociális igazgatási eljárás költség- és 

illetékmentes.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében 
szükséges ellátást.

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Egyesített Szociális 
Intézmény eljárásrendje

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről és térítési 
díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati 
rendelete

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  a saját otthonukban élő, olyan egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük miatt ellátásra szoruló időskorú vagy fogyatékos 
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget, akik esetében a 
szolgáltatás segítségével fenntarthatóak a biztonságos életvitel feltételei. 

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Egyesített Szociális 
Intézmény eljárásrendje

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről és térítési 
díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati 
rendelet 11.§ (4) bekezdése 

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Közszolgáltatások

Szociális közszolgáltatás

https://www.bp18.hu/polgarmesteri%20hivatal/nyomtatvanyok
https://www.bp18.hu/polgarmesteri%20hivatal/nyomtatvanyok
https://www.bp18.hu/polgarmesteri%20hivatal/nyomtatvanyok
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Nappali ellátás

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő,
a) 18.  életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) 18. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes középsúlyos, de 
felügyeletre szoruló fogyatékkal élő személy részére biztosít lehetőséget 
a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak  
napközbeni étkeztetését,
c) 18. életévét betöltött, enyhe fokú, valamint középsúlyos demens személyek 
napközbeni gondozására, fejlesztésére, foglalkoztatására. elsődlegesen a 
kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők részére, illetve 
amennyiben az intézmény kihasználtsága lehetővé teszi polgármesteri engedéllyel 
a kerületben lakóhellyel nem rendelkezők ellátására  is lehetőséget biztosít 

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Egyesített Szociális 
Intézmény eljárásrendje

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről és térítési 
díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati 
rendelete

Hajléktalan személyek nappali 
ellátása

Utcai szociális munka 

Nappali ellátás biztosítása nappali melegedő  működtetésével.
Nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére elfogyasztására, 
közösségi együttlétre szolgáló helyiség biztosítása.
Tisztálkodáshoz, mosáshoz szükséges tárgyi eszközök biztosítása, szükség esetén 
ruházat pótlása.
Csomagmegőrzés (3 hónap)
Szociális információnyújtás, szociális ügyintézés.
A hajléktalan személyek helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése , 
szükség esetén a hajléktalan személyek ellátásának és az ehhez kapcsolódó  
intézkedések kezdeményezése. 

Szerződés útján, a Tiszta Forrás 
Alapítvány által Nappali ellátás és utcai 
szociális munka  eljárásrendje  

Térítésmentes

Pszichiátriai és szenvedélybetegek 
nappali ellátása

 Nappali ellátás keretében gondoskodik a pszichiátriai és szenvedélybetegekről,  
akiknek ellátása más intézményben vagy a családjukban nem oldható meg, viszont 
bentlakásos intézmény elhelyezésük vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem 
indokolt. Az ellátás időtartama alatt az ellátott részére folyamatosan biztosított a 
szakmai programok igénybevétele megfelelő szakemberek részvétele mellett.

Szerződés útján, a Félúton Alapítvány által 
meghatározott eljárásrendje Térítésmentes

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk
b) egészségi állapotuk
c) fogyatékosságuk
d) jövedelmi, vagyoni viszonyaik miatt

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat az Egyesített Szociális 
Intézmény eljárásrendje

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről és térítési 
díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati 
rendelete
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Időskorúak átmeneti elhelyezése

Az idősek gondozóházába azon időskorúak, valamint azon 18. életévüket betöltött 
beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból 
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.Az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást 
biztosítanak.
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa 
szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel 
meghosszabbítható.

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Egyesített Szociális 
Intézmény eljárásrendje szerint  

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről és trrítési 
díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati 
rendelete

Fiatal házasok támogatása
Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lakást vásároló, fiatal házasok  
részére egy alkalommal 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az 
Önkormányzat.

https://www.bp18.hu/polgarmesteri 
hivatal/nyomtatvanyok

Lakáscélú támogatásról szóló 12/2011. (VI.03.) 
önkormányzati rendelet

Helyi támogatás lakásépítés
Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lakást vásároló, építő, felújító 
családok  részére egy alkalommal 700.000 Ft kamatmentes kölcsönt biztosít az 
Önkormányzat.

https://www.bp18.hu/polgarmesteri 
hivatal/nyomtatvanyok

Lakáscélú támogatásról szóló 12/2011. (VI.03.) 
önkormányzati rendelet

Bérlakások felújításához nyújtott 
kamatmentes kölcsön

Az Önkormányzat, mint Bérbeadó tulajdonos lakás bérbeadása esetén a 1akást az 
1993. évi LXXVIII. törvény 91/A §-ában meghatározottak szerint, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban köteles átadni a Bérlő részére.  A Bérlőt terhelő, a 
lakás felújításával és karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez - a bérlő 
kérelmére - kamatmentes vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

https://www.bp18.hu/polgarmesteri 
hivatal/nyomtatvanyok

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a lakások bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) 
önkormányzati rendelet 53. §-a

Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Szolgáltatásai:
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni 
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
c) a családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 
konfliktusok megoldásának elősegítése,
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és 
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, 
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás 
nyújtása,
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások,
g) a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt 
társadalmi beilleszkedés elősegítése.

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Csibész Család- és 
Gyermekjóléti Központ eljárásrendje 

Térítésmentes

https://www.bp18.hu/polgarmesteri%20hivatal/nyomtatvanyok
https://www.bp18.hu/polgarmesteri%20hivatal/nyomtatvanyok
https://www.bp18.hu/polgarmesteri%20hivatal/nyomtatvanyok
https://www.bp18.hu/polgarmesteri%20hivatal/nyomtatvanyok
https://www.bp18.hu/polgarmesteri%20hivatal/nyomtatvanyok
https://www.bp18.hu/polgarmesteri%20hivatal/nyomtatvanyok
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Bölcsődei ellátás
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 
szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét 
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 
nevelésre, a 4. évének betöltését követő 
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is.
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos 
gyermekfelügyelettel és sószoba-használattal segíti a családokat.

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Egyesített Bölcsődék 
Szervezeti és Működési Szabályzata 
szerint.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) 
önkormányzati rendelete

Gyermekvédelem, gyermekjóléti 
szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését.

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Csibész Család- és 
Gyermekjóléti Központ eljárásrendje 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) 
önkormányzati rendelet

Családok Átmeneti Otthona

Családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, 
valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha köznevelési, felsőoktatási 
vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy 
felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek 
nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne 
biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.
A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során
a) befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt 
otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét,
b) befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a 
szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az 
anya élettársát vagy férjét,
c) biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja 
otthontalanná vált szüleit,
d) segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, 
gondozásához, neveléséhez,
e) biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség 
szerinti ellátást,                                                                                                                            
f) a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget 
nyújt,
g) közreműködik – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – az átmeneti 
gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének 
rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Csibész Család- és 
Gyermekjóléti Központ eljárásrendje 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) 
önkormányzati rendelete
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Gyermekek Átmeneti Otthona

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét 
betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél 
elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül 
marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a 
család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt - a gyermekjóléti szolgálattal 
együttműködve - a gyermek családjába történő visszatéréséhez.
A gyermekek átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven gyermek 
teljes körű ellátását biztosítja.
Az átmeneti lakásotthon olyan otthon, amely legfeljebb tizenkettő gyermek 
átmeneti gondozását biztosítja önálló lakásban, családias körülmények között.
A gyermekek átmeneti otthona önálló helyettes szülőt vagy helyettes szülői 
hálózatot működtethet és ebben az esetben ellátja az ezzel kapcsolatos - a 49. § (4) 
bekezdésében meghatározott - feladatokat. Az átmeneti otthon által foglalkoztatott 
helyettes szülők az átmeneti otthoni férőhely felének megfelelő létszámú gyermek 
teljes körű ellátását biztosíthatják.

Az igénybevétel a Csibész Család- és 
Gyermekjóléti Központ Gyermekek 
Átmeneti Otthona 
vezetőjénél kezdeményezhető. 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) 
önkormányzati rendelete

Napközis tábor
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 41. § (1) és (3)  a gyermekek szünidei étkeztetése, napközbeni ellátása a 
nyári szünetben

249/2021. (V.20.) Kt határozat                  
Szervező: CSIBÉSZ Család- és 
Gyermekjóléti Központ 

https://www.csibesz18.hu

https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-
hirek/item/21022-nyari-napkozis-tabor-
2021

HH-s, vagy HHH-s gyermekek térítésmentesen 
étkeznek. A napi háromszori étkeztetés 
támogatott térítési díja a kerületi lakosok 
számára, az Önkormányzat fenntartásában lévő 
költségvetési szervekben, valamint az 
Önkormányzat többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságokban dolgozó munkavállalók 
gyermekei részére 527,- Ft/nap a diétás napi 
háromszori étkezés  támogatott térítési díja: 545,- 
Ft/nap. Az önköltségi ár az EUREST esetében: 
1.015,- Ft/nap, diétás: 1.779,- Ft/nap az 
önköltségi ár a Hungast Kft esetében: 1.243,- 
Ft/nap, diétás: 1.490,- Ft/nap. A tábor használat 
a  HH-s, vagy HHH-s gyermekek részére 
ingyenes, a kerületi lakosoknak és az az 
Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési 
szervekben, valamint az Önkormányzat többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaságokban 
dolgozó munkavállalók gyermekei részére 100 
Ft/nap, egyéb esetben 700,- Ft/nap.
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Óvodai nevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdése szerint települési önkormányzatok kötelező feladata az óvodában 
történő ellátás biztosítása. A gyermekek a harmadik életévük betöltése után, 
jelentkezés útján vehetőek fel az óvodába. Az óvodai átvételre szintén jelentkezés 
útján valósulhat meg. Arról, hogy a gyermek átvehető vagy felvehető-e az 
intézménybe, minden esetben a fenntartó és az intézmény vezetője hozza meg a 
döntést. Az átvétel, illetve a felvétel minden olyan esetben kötelező, amikor a 
gyermek életkora szerint köteles óvodába járni és a szülő azt kéri, amennyiben az 
óvoda a gyermek tartózkodási helyének vagy lakóhelyének körzetében található 
meg. Az óvoda felvételi körzetének meghatározását a település önkormányzata 
végzi el. 

https://www.bp18.hu/intezmenyek
/bp18egyesitettovoda/beiratkozas

www.bp18ovoda.hu

Az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos 
intézkedés a Bp18 Egyesített Óvoda 
intézményvezetőnél kezdeményezhető. 

Az óvodai ellátás ingyenes.

Az étkezésekre vonatkozó térítési díjat Budapest 
Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) 
önkormányzati rendelet  1.számú melléklete  

Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak 
közelében választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton 
alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és 
betegsége természetétől függetlenül.

– az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény

Területei:
a) felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, – a közzétett rendelési idők szerint
b) fogorvosi alapellátás, https://www.18euszolg.hu/
c) az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi ügyeleti ellátás,
d) védőnői ellátás és
e) az iskola-egészségügyi ellátás.

Járóbeteg-szakellátás

Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző 
orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, 
illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő 
krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás. Az általános járóbeteg-
szakellátást a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, rendszeres 
tömegközlekedés igénybevételével megközelíthetően, lakóhelyének közelében kell 
biztosítani.

– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény

– a biztosítottak számára térítésmentesen 
igénybe vehető ellátás 

– térítésköteles ellátások térítési díjai: a térítési 
díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. 
(XII. 23.) Korm. rendelet

ingyenes

Oktatás-nevelés közszolgáltatás

Egészségügyi közszolgáltatás
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Helyi közutak, közterek kezelése, 
fejlesztése és üzemeltetése

Az Önkormányzat a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel együttműködve 
ellenőrzi, fenntartja, fejleszti a tulajdonában lévő utakat, közterületeket. 
Üzemeltetés keretében végzi a közúti forgalom biztonságos és kulturált 
lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát elősegítő rendszeres, illetve eseti 
közútkezelői beavatkozásokat, fenntartás keretében a forgalmi igénybevételből és 
az időjárási, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás 
ellensúlyozásához  szükséges tevékenységek  ellátását, amely alkalmas a meglevő 
közutak állagának megóvására,
ellenőrzés keretében  a   közutak szakszerű   felügyeletét   a   közútkezelési 
szolgáltatási   osztálynak megfelelően meghatározott gyakorisággal.
Ütemezetten végzi a járdák utak karbantartását, javítását, valamint lakossági 
bejelentések kivizsgálását követően költségvetési forrás függvényében soron kívül 
az esetleges járda és útjavításokat.

– Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló – 2011. évi CLXXXIX. tv.

– a közutak igazgatásáról szóló 19/11994. 
(V. 31.) KHVM rendelet

– a helyi közutak kezelésének szakmai 
szabályairól szóló 5/2004. (1. 28.) GKM 
rendelet

—

Az Önkormányzat a beérkezett kérelmek  alapján kiadja a közterületek nem 
közlekedési igénybevételéhez szükséges hozzájárulásokat.

– a  közterület-használat rendjével és 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati 
rendelet 

közterületek nem közlekedési használatának díja  
- a  közterület-használat rendjével és 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 
28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet 
alapján 

Parkok kezelése, fejlesztése és 
üzemeltetése

Az Önkormányzat a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vel együttműködve 
fenntartja, fejleszti a tulajdonában lévő parkokat, közkerteket. Gondoskodik a 
terek, parkok magas szintű élhetőségéről, fenntartja a növényzetet, gondoskodik a 
köztisztaságról (járdaseprés, szemétgyűjtés), továbbá az illegálisan lerakott 
hulladék elszállításáról, - amennyiben annak tulajdonosa nem lelhető - fel, annak 
észlelését követő 1 héten belül.
Fenntartja a parkokat, tereket, játszótereket, az önkormányzati intézmények 
zöldterületeit és egyéb köztereken található zöldterületeket és fasorokat. 
Fenntartási tevékenysége során szakszerű kaszálást, lombgyűjtést, virágültetést, 
növénytelepítést ,  cserjegondozást, talajcserét, termőföld-utánpótlást, 
gyepfelületek tápanyag-pótlását, öntözést, öntözőhálózatok fenntartását, parki 
eszközök karbantartását végzi.
Gondoskodik az öntözőhálózatok, szökőkutak, csobogók, ivókutak fenntartásáról, 
karbantartásáról, javításáról,  tisztításáról, a vízmérőórák téli lezárásáról.
Ellátja a külterjes területek parlagfű elleni védelmét, gyommentesítésítést. 
Játszótereket fenntartja, üzemelteti, gondoskodik a padok, pad tartozékok és egyéb 
utcabútorok karbantartásáról, felújításáról.                             

– Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló – 2011. évi CLXXXIX. tv.

– A fás szárú növények védelméről szóló 
346/2008. (XII. 30.) Korm.rendelet

– a helyi környezet védelméről, a 
közterületek, ingatlanok, település 
tisztaságáról és a fák védelméről szóló 
28/2012. (VI. 07.) önkormányzati  
rendelet

—

Roncsautó elszállítás
Közterületen szabálytalanul elhelyezett, közúti forgalom biztonságát, vagy a 
közbiztonságot veszélyeztetett, a helyi közúton közterület-használati engedély 
nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű elszállítása. 

1999. évi LXIII. törvény, 55/2009. (X. 
16.) IRM rendelet

Városüzemeltetés közszolgáltatás
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Lakásfelújítás
Az Önkormányzat, mint Bérbeadó tulajdonos lakás bérbeadása esetén a 1akást az 
1993. évi LXXVIII. törvény 91/A §-ában meghatározottak szerint, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban köteles átadni a Bérlő részére. 

Az Önkormányzat a lakás bérbeadására 
vonatkozó döntést követően bérleti 
szerződést köt a kijelölt bérlővel, majd a 
bérlakás rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban átadásra kerül.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a lakások bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önk. 
rendelete 52. §-a

Bérlakásokban vízóracsere

Az Önkormányzat, mint Bérbeadó tulajdonos lakás bérbeadása esetén az 1993. évi 
LXXVIII. törvény 10. § (1) bekezdés szerint a Bérbeadó köteles gondoskodni  az 
épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes 
állapotáról.  

Fővárosi Vízművek értesítése alapján, a 
Városgazda műszaki szakembereinek 
bevonásával  a vízmérőórák hitelessége 
érdekében a vízmérőórák cseréje 
folyamatosan történik. 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének a lakások bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önk. 
rendelete 52. §-a

Végrehajtás díja

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. 
(VII.06.) önkormányzati rendelete 47. §-a alapján az Önkormányzat a lakásbérletet 
megszünteti, ha a Bérlő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt 
lényeges kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá a Lakástörvény 25.§-ában, 
valamint a Ptk. 6:348 §-ában meghatározott magatartást tanúsít, vagy a lakást nem 
rendeltetésszerűen használja. A bírósági, illetve a végrehajtási eljáráshoz a 
költségek kifizetése szükséges. 

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jogi 
referensei a peres eljárásokban való 
közreműködésükkel a költségek 
kifizetésétől gondoskodnak.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény 34. §-a szabályozza

Kényszerbérlet

A kényszerbérlet felszámolását az 1993. évi LXXVIII. törvény 85. §-a 
szabályozza, az Önkormányzatnak már nem kötelezettsége a kényszerbérlők 
elhelyezése. Az Önkormányzat és a Kényszerbérlő között létrejött megállapodások 
szerint a kifizetések folyamatosak.

Önkormányzat és a Kényszerbérlő között 
jelenleg érvényes megállapodás alapján

A kényszerbérlet felszámolását az 1993. évi 
LXXVIII. törvény 85. §-a szabályozza

Közüzemi díjkülönbözet

Az Önkormányzat, mint Bérbeadó tulajdonos lakás bérbeadása esetén a 1akást az 
1993. évi LXXVIII. törvény 10 § (1) bekezdés szerint a Bérbeadó köteles 
gondoskodni  az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek 
állandó üzemképes állapotáról.  

Önkormányzat az üresen álló bérlakások 
tekintetében folyamatosan fizeti a 
közüzemi díjakkal kapcsolatos kötségeket.

1993. évi LXXVIII. törvény 10 § (1) bekezdés  

Közös költség

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 24. §-a alapján a közös 
tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét 
meghaladó kiadás (a továbbiakban együtt: közös költség) a tulajdonostársakat 
tulajdoni hányaduk szerint terheli.

Önkormányzat a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. elszámolása alapján 
kiegyenlíti a társasházak közös költségét a 
Feladatellátási szerződés alapján

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvény 24. §-a

Lakásért életjáradék program

A Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testület 719/2007. (VI.21.) számú határozata alapján hozzájárult a 
"Lakásért életjáradék" rendszer bevezetéséhez 1998. október 1-től. Az 
Önkormányzat a jelenleg nyilvántartott ingatlanok életjáradékait rendezi.

Önkormányzat és a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. között létrejött 
Feladatellátási szerződés alapján 
működteti a programot.

A Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testület 
719/2007. (VI.21.) számú határozata alapján 
hozzájárult a "Lakásért életjáradék" rendszer 
bevezetéséhez 1998. október 1-től.  

Lakás- és helyiséggazdálkodás
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"Lendületbe hozzuk" Lakossági sportolási lehetőség biztosítása bárki igénybe veheti térítésmentes
Síoktatás Iskolai sportolási lehetőség biztosítása iskolák igényelhetik térítésmentes
Korcsolyaoktatás Iskolai sportolási lehetőség biztosítása iskolák igényelhetik térítésmentes

Nemzetiségi programok A nemzetiségi önkormányzatok kultúrájának és hagyományainak bemutatása bárki igénybe veheti térítésmentes

Civil szervezetek programjai A civil szervezetek által szervezett programok és rendezvények bárki igénybe veheti térítésmentes

Ifjúsági programok Az ifjúsági korosztály részére szervezett programok gyermekek és kisérőik vehetik igénybe térítésmentes

Jogi segítségnyújtás
Szóbeli tájékozatatás a hatályos jogszabályokról, javaslattétel a szükséges jogi 
lépések megtételére, valamint informnációnyújtás az adott ügyben igénybe vehető 
hatóságok, egyéb szervezetek elérhetőségéről.

Az Önkormányzat honlapján közzétett 
telefonszámon a megadott időtartamban. Ingyenesen vehető igénybe

Ifjúsági közszolgáltatás

Jogi információs közszolgáltatás

Sport közszolgáltatás

Nemzetiségi közszolgáltatás

Civil közszolgáltatás
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