
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 18/1999 (VI. 29.) SZ. RENDELET 
31/1997. (XI. 04.) sz. rendelet 

a felnőtt korúak pénzbeli és természetbeni szociális juttatásairól 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törv. 10.§. a) pontja, a 
többször  módosított 1993. évi III. törv. 3.§. /3/ bek., és a 47.§. /1/ bek. b./ c./ pontjában, valamint az 1997. évi 
LXXXIV. törv. 6.§-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint szabályozza  a Felnőtt korúak pénzbeli 
és természetbeni szociális ellátásai megállapításának feltételeit. 
1. §  A rendelet célja 
E rendelet az 1993. évi III. törvényt módosító 1997. évi LXXXIV. törvény alapján rendelkezik a rendszeres 
szociális segélyről, az átmeneti szociális segélyről, a temetési segélyről, az időskorúak járadékáról, valamint a 
családsegítésről annak érdekében, hogy az ellátási rendszerben az egységes szemlélet érvényesüljön.  
2. §  Pénzbeli és természetbeni ellátások 
Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások: 
 (1)  Rendszeres szociális segély: az önhibáján kívül jövedelem nélküli nagykorú magyar 
állampolgár részére az önkormányzat által biztosított támogatási forma. 
 (2)  Átmeneti szociális segély: a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, 
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdők részére nyújtott önkormányzati támogatás. 
 (3)  Temetési segély: a temetési költségek viselése miatt az eltemettető vagy családja létfenntartása 
veszélybe kerül, emiatt az önkormányzat a temetési költségek egy részét, vagy egészét kifizetheti. 
 (4) Időskorúak járadéka: a 62. életévét vagy az illető személyre irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltött, jövedelemnélküli, vagy minimális jövedelemmel rendelkező személyek szociális támogatására. 
 (5) Családsegítés  
3.§  A rendelet hatálya 
A rendelet hatálya kiterjed a XVIII. kerületben állandó bejelentett lakással rendelkező személyre, vagy családra, 
akinek megélhetése önhibáján kívül veszélyeztetett és helyzetének javítása más módon nem biztosítható. 
4.§  Eljárási rendelkezések 
 (1) A pénzbeli, vagy természetbeni ellátást az arra rászoruló, illetve törvényes képviselője kérheti a 
rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon. 
 (2) A kérelmet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest 
Üllői u. 400.) Humánpolitikai Irodáján a polgármesterhez címezve kell benyújtani. A polgármester a Képviselő-
testület által átruházott hatáskörben a kérelmet I. fokon bírálja el. 
 (3) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a rendelet 2. sz. 
melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot és a 2/a. sz. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. Csatolni kell 
továbbá: 
 a.) 67 %-os munkaképesség csökkenés esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos 
Orvosszakértői Intézetének I. fokú orvosi bizottsága szakvéleményét a munkaképesség %-os csökkenéséről, 
 b.) vak személy esetén a Nyugdíjbiztosítási Pénztár igazolását arról, hogy a vakok személyi járadékában 
részesül, kivéve, ha az önkormányzat nyilvántartásában szerepel, 
 c.) aktívkorú nem foglalkoztatott esetén: 
- a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamának kimerítéséről szóló határozatot, vagy 
- a Fővárosi Munkaügyi Központ igazolását az együttműködési kötelezettség teljesítéséről. 
 (4) A Polgármester I. fokon hozott határozata ellen a kézbesítést követő 15 napon belül fellebbezést 
lehet előterjeszteni a Képviselő-testülethez. A Képviselő-testület II.fokon hozott döntése ellen államigazgatási 
úton fellebbezésnek helye nincs. Törvénysértés esetén a határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a 
kézbesítéstől számított 30 napon belül. 
 (5) Nem jogosult pénzbeli és természetbeni ellátásra az a személy, akinek tartását tartási, életjáradéki, 
öröklési szerződésben vállalták, illetve az a személy, aki más személy tartását tartási, életjáradéki, vagy öröklési 
szerződésben vállalta. 
 (6) A pénzbeli és természetbeni ellátásként folyósított összeg erejéig a vagyonnal vagy vagyoni értékű 
joggal rendelkező személy esetén az önkormányzat hagyatéki hitelezőként lép fel.  
5. § (1) Az igényjogosultság megállapítása esetén egy naptári éven belül - ugyanaz a személy vagy család 
maximum 30.000.-Ft pénzbeli átmeneti szociális segélyben, illetve ezen összegnek megfelelő természetbeni 
juttatásban részesíthető. 
 (2) A közös háztartásban élők közül  egy naptári éven belül csak egy személy részesíthető átmeneti 
támogatás valamely formájában. Az átmeneti támogatás nem zárja ki a törvényben kötelező módon 
meghatározott - az adott élethelyzetben szükséges - egyéb szociális támogatási formákat. Az egy alkalommal 
megállapítható átmeneti szociális segély összege 1.000.-Ft-nál kevesebb és 6.000.-Ft-nál több nem lehet. 



 (3) Az átmeneti szociális segély összege indokolt esetben egy adott évre is megállapítható havonta vagy 
kéthavonta történő folyósítással. 
 (4) A 6.000.-Ft-tól, mint maximált összegtől a polgármester - a Szociális Bizottság (továbbiakban: SZB) 
javaslata alapján - krízishelyzetben (haláleset, elemi kár, stb.) egy naptári éven belül egy alkalommal ugyanazon 
személy vagy család esetében eltérhet. 
 (5) A polgármester - az SZB javaslata alapján - különösen indokolt krízishelyzetben a 30.000.-Ft 
maximált összegtől egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család esetében is eltérhet. 
6. §  Rendelkezések az egyes pénzbeli ellátási formákról 
 (1) Rendszeres szociális segély 
Rendszeres szociális segélyben lehet részesíteni azt a személyt, 
 a.) aki a 18. életévét betöltötte, aktívkorú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve 
vakok személyi járadékában részesül, 
 b.) aki aktívkorú nem foglalkoztatott, feltéve mindkét esetben, hogy megélhetésük más módon nincs 
biztosítva. 
Nincs biztosítva a személy megélhetése, ha  
 - az a.) pontban megjelölt személynek a havi jövedelme, valamint családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, 
 - a b.) pontban megjelölt személy esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 70 %-át, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, és mindkét esetben vagyona sem 
neki, sem családjának nincs.  
Nem állapítható meg rendszeres szociális segély annak a rendszeres pénzellátásban részesülő személynek, aki 
 a.) a 18. életévét betöltötte, aktívkorú, vagy 67 %-os munkaképesség csökkenést igazoló, illetve vakok  
személyi járadékában részesülő esetén, ha havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
80 %-át meghaladja 
 b.) aktívkorú nem foglalkoztatott esetén ha a rendszeres pénzellátás meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 70 %-át, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem eléri, vagy 
meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 80 %-át, valamint mindkét esetben a kérelmező vagy a vele közös 
háztartásban élő családja vagyonnal rendelkezik. Nem tekinthető létfenntartást biztosító vagyonnak az ingóság, 
továbbá az az ingatlan, melyben a személy és családja lakik. 
 c.) a jövedelempótló támogatásra való jogosultságának időtartama alatt nem vállal együttműködést az 
önkormányzattal, 
 d.) katonai szolgálatot teljesít. 
A rendszeres szociális segélyben részesülők igényjogosultságát a polgármester évente egyszer felülvizsgálja. 
A rendszeres szociális segélyben részesülő személy esetén az önkormányzat a folyósított segély összegét az 
illetékes közjegyzőhöz határozat formájában hagyatéki teherként bejelenti. 
 (2) Átmeneti szociális segély 
 a.) Az e rendeletben foglalt általános feltételeken túlmenően az önkormányzat átmeneti szociális 
segélyben részesíti azokat a személyeket vagy családokat, akik önhibájukon kívül létfenntartásukat veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint ebből eredően tartósan vagy időszakosan létfenntartási gondokkal 
küzdenek. 
E feladatkörében a polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben az SZB javaslata alapján felnőtt 
korú személyek részére átmeneti szociális segélyt állapíthat meg időszaki jelleggel az alábbi segélyezhetőségi 
határok figyelembevételével, ha: 
 - a felnőtt korú egyedülálló személy jövedelme havonta nem haladja meg a mindenkori sajátjogú nyugdíj 
minimum összegének 150 %-át, 
 - a kiskorú gyermeket nem nevelő házaspár esetén az egy főre jutó jövedelmük havonta nem haladja 
meg a mindenkori sajátjogú nyugdíj minimum összegének 120 %-át. 
 b.) Átmeneti szociális segély évente legfeljebb 6 alkalommal adható. 
 c.) Átmeneti szociális segély folyósítása megtagadható attól a személytől, aki önhibájából került 
krízishelyzetbe és a segélyezéstől nem várható, hogy körülményei pozitív irányba mozdulnának el, illetve 
bizonyíthatóan nem tesz meg minden tőle elvárhatót körülményei javítása érdekében. 
 (3) Temetési segély 
Az önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak 
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek 
viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben 
szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de nem haladhatja meg a helyben szokásos köztemetés 
költségeit. A polgármester - bizottsági javaslat alapján - különös méltányosságból ettől eltérhet. 
A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell: 



 - a temetési számlát, 
 - az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, 
  - a kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolást. 
A kérelem megalapozottságát a helyszínen felvett környezettanulmány alapján is vizsgálni kell. 
 (4) Időskorúak járadéka 
 1. Időskorúak járadékában részesíthető az a 62. életévét, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött 
személy, akinek  

a./ a havi jövedelme, valamint 
 b./ a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa egy főre  jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedülálló esetén 95 %-át. 
 2. Az időskorúak járadékának  havi mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 
%-a, egyedülálló esetén 95 %-a. 
 3. Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy  
 a./ előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti, 
 b./ 3 hónapot meghaladó időtartamot külföldön tartózkodik. 
 4. Az időskorúak járadékában részesülő személy esetében az önkormányzat a folyósított járadék 
összegét az illetékes közjegyzőnél határozat formájában hagyatéki teherként bejelenti. 
 5. A jogosultság feltételeit az önkormányzat két évente felülvizsgálja. 
 6. Az önkormányzat 1997. december 31-ig felülvizsgálja azt, hogy a rendszeres szociális segélyben 
részesülő jogosult-e időskorúak járadékára, s a jogosultság fennállása esetén részére 1998. január 1.-től 
időskorúak járadékát állapítja meg. 
 7. Az időskorúak járadékaként megállapított összeg 70 %-át az önkormányzat a központi 
költségvetésből visszaigényli. 
 (5) Családsegítés 
Az önkormányzat a törvényben meghatározott családsegítés feladatait az erre a célra külön létrehozott 
költségvetési intézmény - Családsegítő Központ - útján látja el. Az intézmény szolgáltatásait az Alapító 
Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint lehet igénybe venni. 
7. § A pénzbeli és természetbeni támogatásokról nyilvántartást kell vezetni az 1993. évi III. tv. 18. §-ban foglalt 
előírások szerint. 
8. § (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve 1997. november 1. napján lép hatályba. 
 (2) A rendelet 6. §. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 1998. január 1. napján lép hatályba. 
 (3) 1997. november 1-jén a Képviselő-testület 42/1995. /XII.14./ sz. rendeletével  és a 30/1996. /X.1./ 
sz. rendelettel, valamint a 7/1997. /III.10./ sz. rendeletével módosított 14/1995. /V.18./ sz. önkormányzati 
rendelete hatályát veszti. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az 1994. évi VI. törvénnyel, majd az 1996. évi  CXXVIII. sz. törvénnyel és az 1997. évi LXXXIV. sz. 
törvénnyel módosított  1993. évi III. törvénynek megfelelően módosul a helyi önkormányzati rendelet. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS: 
1-2. § A pénzbeli és természetbeni ellátási rendszert egységes egészként kezeli. A pénzbeli és természetbeni 
ellátások formáinak körét kibővíti a módosított Szociális Törvényből eredő ellátási formákkal. 
3. §  Megállapítja a rendelet személyi hatályát.                    
4. §  Megállapítja az eljárással kapcsolatos feltételeket, a kérelem benyújtásának módját, a jogorvoslat és a 
visszaigénylés módját, valamint az elutasítás módozatát a törvény szerint szabályozza. 
5. §  Megállapítja a támogatás egy naptári évre vonatkozóan meghatározható legmagasabb összegét, valamint  
az egy alkalommal adható segély összegét maximum és minimum összegben állapítja meg. 
6. §  Az egyes támogatási formák módját, összegét, feltételeit tartalmazza. 
7. §  Rendelkezik a nyilvántartás vezetési kötelezettségével a törvényi rendelkezésnek megfelelően. 
8. § Hatályba lépési rendelkezéseket tartalmaz, megjelöli a hatályon kívül helyezett rendeleteket. 
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