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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 14/1995. (V.18.) SZ. RENDELET 
10/1994.(IV.28.)sz. rendeletét 

a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.évi LXV. törv. 1. § /3/ 
bek, az 1991. évi XX. törv. 135.§-a, az 1993. évi III. törv. 3. § /2/ bek. a./ pontja, 32. § /3/ bek, és a 47. 
§ /1/ bek. b./ c./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
Rendelet célja 
1. § 1. A rendelet célja, hogy a törvény által meghatározott pénzbeni és természetbeni 
juttatások igénybevételének szabályait megállapitsa. Rendelkezzék az ellátások igénybevételének 
jogosultságáról, az ellátá-sok mértékéről, és igénybevételük módjáról. 
 2. E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális 
ellátásokra vonatkozó törvényi szabályokat. 
 3. E rendelet az 1993. évi III. törvényben foglalt rendeletalkotási kötelezettségen 
túlmenően a rendszeres szociális segélyezésről, valamint a rendszeres nevelési segélyezésről is 
rendelkezik, ily módon biztositva, hogy a pénzbeni ellátási rendszerben az egységes szemlélet 
érvényesüljön. 
2. §  Pénzbeni és természetbeni ellátások 
 1. Rendszeres szociális segély 
 2. Átmeneti szociális segély 
  a) temetési segély 
 3. Átmeneti /rendkivüli/ gyermekvédelmi nevelési segély 
 4. Rendszeres nevelési segély 
3. §  A rendelet hatálya kiterjed 
 - A XVIII. kerületben állandó bejelentett lakással rendelkező személyre, vagy családra, 
akinek megélhetése önhibáján kivül veszélyeztetett és helyzetének javitása más módon nem 
biztositható. 
 - Nem jogosult pénzbeni és természetbeni ellátásra az a személy, akinek tartását 
tartási, öröklési, életjáradéki szerződésben vállalták. 
 - Nem jogosult pénzbeni és természetbeni támogatásra az a személy sem, aki az 
önkormányzat által szervezett és részére felajánlott közmunkát nem fogadja, vagy nem végzi el. 
 - Pénzbeni és természetbeni támogatás folyósításakor vagyonnal vagy vagyoni értékü 
joggal rendelkező igényjogosult esetén az önkormányzat hagyatéki hitelezőként léphet fel. 
4. §  Eljárási rendelkezések 
 1. A pénzbeni, vagy természetbeni támogatást az arra rászorulónak illetve törvényes 
képviselőjének kell kérnie az 1./ melléklet szerinti nyomtatványon. 
 2. A kérelmet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 
cimezve kell az illetékes szociálpolitikai, vagy gyermekvédelmi ügyintézőnél benyújtani és a Képviselő-
testület nevében a kérelmet az erre kijelölt szociális bizottság birálja el. 
 3. A kérelemhez csatolni kell - közös háztartásban élők valamennyi együttélő családtag 
esetén utolsó 6 havi jövedelméről szóló hiteles igazolást, ill. egyedülálló esetén saját utolsó 6 havi 
jövedelemigazolását. A kérelem jogosultságát környezettanulmány alapján is vizsgálni kell. 
5. § 1. Egy naptári éven belül - igényjogosultság megállapitása esetén - ugyanaz a személy 
vagy család maximum 30.000.-Ft pénzbeni ill. ezen összegnek megfelelő természetbeni juttatásban 
részesülhet. 
 a) a rendszeresen folyósitott segélyekre a 30.000.-Ft-os összeghatár nem vonatkozik. 
 b) közös háztartásban élők közül csak egy személy részesithető támogatásban. 
 2. A segély összege indokolt esetben éves szinten is megállapitható - havi vagy kéthavi 
folyósitással. 
 3. Az egy alkalommal megállapitható segélyösszeg 2.000.-Ft-nál kevesebb és 6.000.- Ft-

nál több nem lehet. 
 4. A 6.000.-Ft-tól mint maximált összegtől a polgármester - az SZTB javaslata alapján 
krizishelyzetben /haláleset, elemi kár, stb./ évente egy alkalommal ugyanazon személy vagy család 
esetében eltérhet. 
 5. A polgármester - az SZTB javaslata alapján - különösen indokolt krizishelyzetben 
évente (egy naptári éven belül) egy alkalommal ugyanazon személy vagy család esetében 30.000.-Ft 
maximált összegtől eltérhet. 
6. §  Rendelkezések az egyes pénzbeni támogatási formáknál 
Rendszeres szociális segély 
E rendeletben foglalt általános feltételeken túlmenően e segélyforma a jelenleg még hatályos 2/1969. 
EüM. rendeletben foglalt jogszabályi feltételek szerint kerül megállapitásra. 



A rendszeres szociális segély megállapitása előtt környezettanulmánnyal vizsgálni kell - együtt élő 
családtagok esetén - van-e tartásra képes és köteles hozzátartozó. E vizsgálatnál figyelembe kell 
venni az 1993. évi III. törvény 4. § /1/ bek. e./ pontjában foglaltakat.  
Amennyiben a rendszeres szociális segélyt igénylő tartásáról a tartásra köteles hozzátartozó csak 
részben képes gondoskodni, úgy az SZTV. 3. § /3/ bek. szerint kell a pénzbeni támogatást 
megállapitani. 
A rendszeres szociális segélyben részesülők igényjogosultságát évente felül kell vizsgálni. 
Átmeneti szociális segély és gyermekvédelmi segély 
 1. E rendeletben foglalt általános feltételeken túlmenően az önkormányzat átmeneti 
segélyben részesiti azokat a személyeket vagy családokat, akik önhibájukon kivül létfenntartásukat 
veszélyeztető rendkivüli élethelyzetbe kerültek, valamint ebből eredően tartósan vagy időszakosan 
létfenntartási gondokkal küzdenek. 
 E feladatkörében a Képviselő-testület: 
 - kiskorú gyermeket nevelő családok részére átmeneti nevelési segélyt 
 - felnőttkorú személyek részére átmeneti időszaki segélyt állapit meg az alábbi 
jövedelemhatárok figyelembevételével: 
 Egyedülálló személy esetén:   11.500.-Ft/fő/hó 
 Nyugdijas házaspár esetén:       9.500.-Ft/fő/hó 
 Egyedülálló szülő 1 gyermekkel:  10.000.-Ft/fő/hó 
   2 gyermekkel:     9.500.-Ftfő/hó 
   3 vagy több gyermekkel:   8.700.-Ft/fő/hó 
 Házaspár 1 gyermekkel:     9.200.-Ft/fő/hó 
   2 gyermekkel:     8.700.-Ft/fő/hó 
   3 vagy több gyermekkel:   8.300.-Ft/fő/hó 
 2. Átmeneti nevelési segély évente legfeljebb 6 alkalommal adható. 
 3. A nevelési segély megállapitása esetén környezettanulmányt kell végezni és az 
illetékes gyermekintézmény véleményét ki kell kérni. 
 4. Nem állapitható meg átmeneti segély annak a személynek, aki önhibájából került 
krizishelyzetbe és a segélyezéssel nem várható, hogy körülményei pozitiv irányba mozdulnának el, 
illetve bizonyithatóan nem tesz semmit körülményei javitása érdekében. 
 2/a. Temetési segély /az átmeneti szoc.segély részeként/ 
 1. A temetési segély megállapitására, mértékére az 1993. évi III. törv. 46.§-ban valamint 
a 32/1993. /II.27./ Korm. sz. rendelet 10. §-ban foglaltakat kell alkalmazni az e rendeletben foglalt 
eltérésekkel. 
 2. Ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a létfenntartását 
bizonyitottan veszélyezteti, a temetési segély maximált összege azonos lehet a helyben szokásos 
legolcsóbb temetés költségével. 
 3. A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell: 
 - temetési számlát 
 - elhunyt hiteles halotti anyakönyvi kivonat másolatát 
 - kérelmező jöved. viszonyairól szóló igazolást 
 - a kérelem jogosultságát a helyszinen felvett környezettanulmány alapján is vizsgálni 
kell. 
Rendszeres nevelési segély 
A rendszeres nevelési segély megállapitása és a jogosultság feltételeinek vizsgálata az Ötv. 8. § /1/ 
bek. és a Htv. 129. § f./  és 135. § r./ pontja alapján a Képviselőtestület hatásköre. 
A 10/1994. /I.30./ Korm.sz. rend. hatályon kivül helyezte a kiskorúakról való állami gondoskodásról 
szóló 51/1986. Mt. sz. rendelet 2-3.§-át. 
Ez által jogilag az önkormányzati képviselő-testület hatáskörébe tartozik az RNS megállapitása, ezen 
hatáskörét a polgármesterre ruházza. 
Az RNS megállapitásának általános feltételei: 
 - a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori saját jogú nyugdijminimum 
összegét nem éri el /jelenleg 7.480.-Ft/fő/ 
 - a szülő /gondviselő/ kifogástalan magatartása a kiskorú vonatkozásában -
 a szülő /gondviselő/ önhibáján kivüli rossz szociális helyzet. 
A rendszeres nevelési segély havi összege 1.900.-Ft/kiskorú/hó. 
Az RNS csak annyi kiskorú után állapitható meg - jogosultság fennállása esetén - amely összeggel az 
egy főre eső jövedelmi átlag eléri a fentiekben megállapitott - családtipusonkénti - segélyezési 
összeghatárt. 
7. § A pénzbeni és természetbeni támogatásokról nyilvántartást kell vezetni az Sztv. 18.§-ban 
foglaltak szerint. 



8. § Jelen rendelet 1994. május 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban 
lévő ügyeknél alkalmazni kell. 
 
B u d a p e s t ,  1994. április 28. 
 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Molich Endre sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
 


