
Hatályon kívül helyezte a 18/1999. (VI.29.) 
 

6/1998. (II. 03.) sz. rendelet 
 a felnőtt korúak pénzbeni és természetbeni juttatásairól szóló 31/1997. (XI. 04.) sz. 

rendelet módosításáról 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 3.§. (3) bekezdése és a 47.§. (1) bek. b., és c., pontja, valamint az 
1997. évi LXXXIV. tv. 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 186/1997. (X.31.) sz. Korm. rend. 
4.§ - 5.§ - 6.§ - 7.§-ban foglaltakra az alábbiak szerint módosítja a felnőtt korúak pénzbeni és természetbeni 
szociális juttatásairól szóló 31/1997. (XI.04.) sz. rendeletét: 
1. § A rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
„A pénzbeli, vagy természetbeni ellátását az arra rászoruló, illetve törvényes képviselője kérheti a rendelet 
mellékletei szerinti nyomtatványokon.” 
2. § A rendelet 4. §. (3) bekezdésében foglalt, a kérelemhez csatolandó mellékletek módosulnak (a 
rendszeres szociális segélyezettekre vonatkozó jövedelemnyilatkozatot kivéve, Lásd: 1. számú, 1/a. számú és 2. 
számú mellékleteket). 
A rendelet 4. §-a új bekezdéssel egészül ki, ez által a rendelet 4. §. (5) bekezdésétől a sorszámozás 
értelemszerűen  eggyel növekszik. 
 (4)  Időskorúak járadékának megállapításához a 3. sz. mellékletben feltüntetett kérelem szerint kell 
eljárni. 
3. § A rendelet 6. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 4.1. Időskorúak járadékában részesíthető az a 62. életévét - illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt - 
betöltött személy, akinek 
 a.)  havi jövedelme, valamint 
 b.)  saját és vele együttlakó házastársa, élettársa egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedülálló esetén 95 %-át. 
 4.2. Az időskorúak járadékának havi mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 
%-a, egyedülálló esetén 95 %-a. 
 4.3. Az időskorúak járadékának  
 a.) teljes összege illeti meg a jogosultat, ha a kérelmet a tárgyhónap 16-át megelőzően nyújtotta be,  
 b.) 50%-a illeti meg, ha a kérelmet a tárgyhónap 15-ét követően nyújtotta be. 
 4.4. A megállapított ellátást utólag minden hó 5. napjáig kell folyósítani. 
 4.5. 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. 
 4.6. Az időskorúak járadékában részesülő személy esetében az önkormányzat a folyósított járadék 
összegét az illetékes közjegyzőnél határozat formájában hagyatéki teherként bejelenti. 
 4.7. A jogosultság feltételeit az önkormányzat két évente felülvizsgálja. 
 4.8. Az időskorúak járadékaként megállapított összeg 70%-át az önkormányzat a központi 
költségvetésből visszaigényli. 
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 (2) A rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul       érvényben maradnak. 
 
B u d a p e s t ,  1998. január 29. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokra vonatkozó 32/1993. (II. 17.) sz. 
Kormányrendelet bizonyos részeit módosítja a 186/1997. (X.31.) sz. Kormányrendelet, mely érinti a felnőtt 
korúak pénzbeni és természetbeni juttatásairól szóló 31/1997. (XI.04.) sz. önkormányzati  rendeletet is.  

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
1-2. § Rendelkezik a pénzbeni és természetbeni támogatások, rendszeres szociális segély, illetve az időskorúak 
járadéka iránti kérelem nyomtatványok módosításáról és csatolandó igazolásokról. 
3. § Szabályozza a jogosultság feltételrendszerét, illetve kiegészíti a folyósítás idejének meghatározásával. 
4. § Rendelkezik a hatályba lépés idejéről. 
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