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 38/2001. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelet 
A  pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, 
az 1997. évi XXXI. törvény 18. § 1.) 2.) pontja, valamint a többször módosított 1993. évi III. törvény 3. § (3) 
bekezdése és a 47. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint szabályozza a pénzbeli és 
természetbeni szociális juttatások megállapításának feltételeit. 
1. §    A rendelet célja 
E rendelet az 1993. évi III. törvény és az 1997. évi XXXI. törvény alapján rendelkezik a gyermekkorúak, a fiatal 
felnőttek, az aktívkorúak és az idősek pénzbeli és természetbeni szociális juttatásainak megállapítási  
feltételeiről, hogy az önkormányzat szociális ellátási rendszerben a családtámogatás területén  egységes 
szemlélet érvényesüljön. 
2. §    Pénzbeli és természetbeni ellátások meghatározása 
1) Rendszeres szociális segély: jövedelem nélküli, aktívkorú nagykorú személy részére az önkormányzat 
által biztosított támogatási forma. 
2) Időskorúak járadéka: nyugdíjkorhatárt betöltött, jövedelem nélküli vagy minimális jövedelemmel 
rendelkező személyek önkormányzat által biztosított szociális támogatása. 
3) Kiegészítő családi pótlék: a kiskorú gyermeket nevelő személy illetve a nagykorúvá vált, de nappali 
tagozaton továbbtanuló fiatal felnőtt önkormányzat által biztosított  rendszeres támogatása.  
4) Kerületi segély:   
-    átmeneti szociális segélyt,  
lakásfenntartási támogatást,  
fűtéstámogatást,  
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint  
gyógyszertámogatást magában foglaló egységes kerületi támogatás. 
5) Maradványösszeg: a család bevételeinek és kiadásainak különbsége. A maradvány összeg jelenti azt a 
szabad felhasználású pénzösszeget, mely jelen rendeletben megalapozza a támogatási szükségletet. A 
maradványösszeg /szabad felhasználású pénzeszköz / tartalmát a 3. számú melléklet tartalmazza. 
6) Támogatási szükséglet: amennyiben az egy főre jutó szabad felhasználású pénzösszeg nem haladja meg 
a jelen rendelet 6.§ (4) bekezdésében meghatározott összeghatárokat. 
7) Nevelési díj, nevelési ellátmány, helyettes szülői díj:  a jegyző által kijelölt helyettes szülői feladatot 
ellátó személy díjazása és ellátmány biztosítása a kihelyezett gyermek ellátására. 
8) Temetési segély: a temetési költségeket viselő személy részére rászorultsági alapon biztosított 
önkormányzati támogatás, amennyiben a költségek miatt a létfenntartása veszélybe kerül. 
9) Természetben nyújtott önkormányzati ellátások: tankönyv és tanszer megvásárlására, az étkezési díj, 
tandíj, táborozási díj teljes összegének vagy egy részének közvetlen kifizetése az önkormányzat által. Az 
egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj átvállalása az önkormányzat által. Nagycsaládosoknak, 
gyermeküket egyedül nevelőknek, alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek és más rászorultaknak évente egy 
alkalommal önkormányzat által adott élelmiszercsomag. 
10) Családsegítés: a családsegítés feladatait az önkormányzat külön e célra létrehozott Családsegítő 
Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat intézményei útján gyakorolja.   
3. §    Rendelet hatálya kiterjed 

- a XVIII. kerületben állandó bejelentett lakással rendelkező családra, amelynek  megélhetése 
veszélyeztetett és helyzetének javítása más módon nem biztosított, 

- állandó lakcímére tekintet nélkül minden olyan rászorulóra, aki krízishelyzetének elhárításához egyéb 
módon segítséghez nem juthat, 

- a kerület illetékességi területén belül működő külföldieket befogadó állomáson életvitelszerűen 
tartózkodó menekült státuszú egyénekre, 

- helyettes szülői feladatokat ellátó személyre feladatainak ellátása idejére. 
4.§    Eljárási rendelkezések 
I.  A pénzbeli vagy természetbeni támogatás iránti kérelmet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest Üllői út 400.) Humánpolitikai Irodáján a polgármesterhez címezve kell 
benyújtani az alábbiak szerint: 
1) a rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell  

a) jelen rendelet 4-4/A. sz. mellékletét, továbbá jelen rendelet 5. sz. melléklete szerinti 
jövedelemnyilatkozatot és a 6. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.  
b) a  67 %-os munkaképesség vesztés esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár   Orvos Szakértői 
Intézetének  I. fokú orvosi bizottsága szakvéleményét a munkaképesség csökkenéséről.  
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2) Aktívkorú nem foglalkoztatottak esetén  
 -   jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamának kimerítéséről szóló határozatot, vagy  

- a Fővárosi Munkaügyi Központ igazolását, az együttműködési kötelezettség teljesítéséről 
       - a Közmunka Egyesület igazolását,   

- a Családsegítő Szolgálat igazolását az együttműködésről. 
3) Kiegészítő családi pótlék megállapítása iránti kérelmet a jelen rendelet 7. számú melléklet szerinti 
nyomtatványon a rászoruló gyermek törvényes képviselője, illetve a nagykorú kérelmező kérheti. 
4) Kerületi segély iránti kérelmet a támogatási igény szerinti 8. számú melléklet kitöltésével a támogatásra 
szoruló vagy törvényes képviselője nyújthatja be. 
 5) Időskorúak járadéka a jelen rendelet 9. számú melléklete szerinti kérelemre igényelhető, melyhez 
csatolni kell a jelen rendelet 5. számú melléklet szerinti jövedelemigazolást. 
6) A temetési segély jelen rendelet 10. számú nyomtatványán kérelmezhető a temetést követő 3 hónapon 
belül,  melyhez  csatolni kell a 5. számú melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot és a 6. számú melléklet 
szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá az elhunyt hiteles halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, és a  
kérelmező nevére szóló temetési számlát. A kérelem jogosultságát a helyszínen felvett környezettanulmány 
alapján is vizsgálni kell. 

II.  A rendszeres szociális segély, aktívkorúak rendszeres szociális segélye, kiegészítő családi pótlék, 
kerületi segély, időskorúak járadéka, temetési segély vonatkozásában a kérelmet a polgármester a Képviselő-
testület által átruházott hatáskörben I. fokon bírálja el. 
III.  A polgármester I. fokú határozata ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül fellebbezést lehet 
előterjeszteni az Önkormányzat képviselő-testületéhez. A Képviselő-testület II. fokú döntése ellen 
államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. Vélt sérelem esetén a határozat bírósági felülvizsgálatát, annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül közigazgatási per útján lehet kezdeményezni. 
IV.  Nem jogosult pénzbeli és természetbeni támogatásra az a személy, akinek tartását életjáradéki, öröklési 
szerződésben vállalták, illetve aki más személy tartását tartási, életjáradéki továbbá öröklési szerződésben 
vállalta. 
V.  A pénzbeli támogatás folyósítása – a rendkívüli sürgős eseteket kivéve – postai úton történik. 
5. §    A segély mértéke, méltányosság 
1) Az igényjogosultság megállapítása esetén egy naptári éven belül ugyanaz a személy, vagy család 
maximum 135.000.-Ft kerületi segélyben, illetve ennek az összegnek megfelelő természetbeni juttatásban 
részesülhet. 

a) a rendszeresen folyósított segélyekre jelen rendeletben megállapított 135.000.-Ft-os összeghatár 
nem vonatkozik. 

b) közös háztartásban élők közül egy naptári év alatt csak egy személy részesíthető támogatásban. Az 
egy alkalommal megállapítható segély összege 1.000.-Ft-nál kevesebb és 20.000.-Ft-nál több nem 
lehet, ezen összeghatárok között a Szociális Bizottság javaslata nem szükséges a polgármesternek. 

2) A segély összegét a polgármester indokolt esetben éves szinten is megállapíthatja havi vagy kéthavi 
folyósítással. 
3) Az egy alkalommal adható  maximált 20.000.-Ft támogatási összegtől a polgármester -a Szociális 
Bizottság javaslatára - az éves szintre megállapított 135.000.Ft/fő  összeghatárig méltányosságból eltérhet. 
4) Különleges méltánylást érdemlő esetben a Szociális Bizottság 135.000,-Ft-nál nagyobb összeg 
kifizetésére is javaslatot tehet a polgármesternek. A polgármester különösen indokolt krízishelyzetben, 
halaszthatatlan esetben (pl. váratlan haláleset, elemi kár, vis maior stb.) a Szociális Bizottságnak utólagos 
írásbeli beszámolási kötelezettséggel méltányosságból segély kifizetése iránt intézkedhet, maximum az éves 
keret ötszöröséig. 
5) A polgármester különös méltányosságból a Szociális Bizottság javaslatára ezen rendeletben előírt 
támogatási szükségleten kívül eső  jövedelemmel rendelkezőket is részesítheti pénzbeli és természetbeni 
juttatásokban. 
6. §    Az egyes pénzbeli támogatási formákról 
1) Rendszeres szociális segély: rendszeres szociális segélyben részesülhet az a személy, aki.  

-18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve vakok személyi 
járadékában részesül, 

- aktívkorú nem foglalkoztatott, feltéve mindkét esetben, ha megélhetése más módon nincs biztosítva és 
vagyonnal  nem rendelkezik. 

Nincs biztosítva a kérelmező megélhetése, ha 
a havi jövedelme, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80%-át, aktívkorú nem foglalkoztatott kérelmező esetén 70%-át. 

A rendszeres szociális segély összege:  
aktívkorú nem foglalkoztatott személy vonatkozásában 
- a jövedelemmel nem rendelkező munkanélküli jogosult esetén érje el, 
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- jövedelemmel rendelkező munkanélküli jogosult esetén az egyéb jövedelemmel együtt érje el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-át és családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-át. 

Aktívkorú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, illetve vakok személyi járadékában 
részesülő személynél 
- a jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén érje el, 
- jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az egyéb jövedelmekkel együtt érje el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 80%-át 
Ha a kiszámított rendszeres szociális segély összege az 1.000.-Ft-ot nem éri el, a jogosult részére 
1.000.-Ft összegű támogatást kell megállapítani. 
Együttműködési kötelezettség: 
Azoknak az aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek, akik részére Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat által kijelölt közhasznú munkavégzés koordinálásával megbízott szervezet /Közmunka 
Egyesület/ megfelelő munkát nem tud biztosítani, azok részére az önkormányzat a Családsegítő 
Szolgálat útján megajánlja az együttműködésen alapuló segítséget.  
A Családsegítő Szolgálat a megjelent aktívkorú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyre 
szoruló személyt regisztrálja, és erről a rendszeres szociális segély megállapítása céljából a 
Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul értesíti. 
A kijelölt szociális intézmény /Családsegítő Szolgálat/ az első interjú felvétele és az adatfelvételi lap 
kitöltése után megállapodik a kliens szociális és mentális állapotának legmegfelelőbb segítő foglalkozás 
típusáról és annak időtartamáról. 
A megajánlott segítségnyújtás formái: 
- egyéni esetkezelés, folyamatos gondozásba vétel, 
- csoportos foglalkozáson, terápiás jellegű tréningen való részvétel, 
- problémamegbeszélő csoportban való részvétel, 
- alapismeretek megszerzését elősegítő csoport, 
- személyiségfejlesztő tréning, 
- önismereti tréning, 
- kommunikációs készségfejlesztő tréning. 
A Családsegítő Szolgálat által alkalmazandó program az egyén pszichikai vizsgálatának és mentális 
állapotának minőségétől függ, az alkalmazandó programnak egyénre szabottnak kell lenni. 
Amennyiben a rászorult a kijelölt szociális intézménnyel való együttműködési kötelezettségének 15 
napon belül nem tesz eleget, úgy az intézmény vezetője az együttműködés hiányáról köteles a 
Polgármesteri Hivatalt értesíteni. 
Ezt követően a kérelmező rendszeres szociális segély iránti kérelmét a polgármester elutasítja, illetve a 
már megállapított segély folyósítását megszünteti. A segély igénybevételére a megszüntetéstől számított 
6 hónapon belül a kérelmező nem jogosult. 
Meg kell szüntetni a rendszeres szociális segély folyósítását aktívkorú nem foglalkoztatott személy 
részére, ha 
- a Közmunka Egyesület, vagy a Családsegítő Szolgálat által szervezett munkában, munkába állás 

elősegítő személyiségfejlesztő programokban nem vesz részt, illetve a megadott időpontokban nem 
jelenik meg. 

- a támogatás folyósításának időtartama alatt a rendelet szerinti együttműködési kötelezettségének 
neki felróható okból nem tesz eleget, 

- a felülvizsgálati eljárásban a kért iratokat nem nyújtja be, 
- ha munkába állt, vagy rendszeres pénzellátást állapítottak meg részére. 
A felajánlott munkára való egészségügyi alkalmatlanság csak a munka alkalmassági vizsgálat alapján 
kiállított szakorvosi igazolással bizonyítható. 
Nem állapítható meg rendszeres szociális segély annak a személynek: 
- aki egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve ha annak összege nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át / a 18. életévét betöltött 67 %-os munkaképesség 
csökkenést igazoló, vak személyi járadékban részesülő személy esetén, illetve aktívkorú nem 
foglalkoztatott esetén a rendszeres pénzellátás összege nem éri el a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 70%-át./ 

- aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését illetve szabadságvesztés büntetését tölti,  
- jövedelempótló támogatásra való jogosultságának időtartama alatt együttműködést nem vállalónak 

minősül,  
- katonai szolgálatot teljesít. 
A rendszeres szociális segélyben részesülők igényjogosultságát a polgármester évente egyszer 
felülvizsgálja. 
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2.)  Időskorúak járadéka:  időskorúak járadékában részesíthető az a 62. életévét, illetőleg a hatályos 
jogszabályok alapján  reá irányadó nyugdíj korhatárt betöltött személy akinek a havi jövedelme valamint a saját 
és vele együtt lakó házastársa (élettársa) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj 80%-át, egyedülálló esetén a 95 %-át. Az időskorúak járadékának összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80, egyedülállóknál 95%-a. Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, 
illetőleg a folyósítást meg kell szüntetni, ha a kérelmező előzetes letartóztatásban van, illetőleg jogerős bírói 
ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti. Továbbá: 3 hónapot meghaladó időtartamot külföldön 
tartózkodik. Az időskorúak járadékát az önkormányzat a kedvezményezett elhalálozása esetén az illetékes 
közjegyzőnél hagyatéki teherként bejelenti. Jogosultság feltételeit az önkormányzat (polgármester) 2 évenként 
felülvizsgálja. 
3.)  Kiegészítő családi pótlék:  - állapítható meg ha a családban az egy főre eső jövedelem  sajátjogú 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg. Továbbá a szülő (gondviselő) magatartása 
kifogástalan a kiskorú vonatkozásában (környezettanulmány és óvodai, iskolai vélemény, valamint védőnői 
vélemények figyelembe vételével). Kiegészítő családi pótlék összege gyermekenként 2001-ben havi 4.000.-Ft, 
2002-ben havi 4.200.-Ft. A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap átlagát kell 
figyelembe venni, ettől eltérni csak akkor lehet, ha vélelmezhető a jövedelemviszonyokban a tartós romlás. A 
kiegészítő családi pótlék megállapítása esetén a kérelem benyújtásának időpontjára visszamenőlegesen kell 
megállapítani a fizetendő összeget, melyet a határozat hozatalát követő tárgy hó 5. napjáig kell folyósítani. A 
jogosultság feltételeit és a támogatás jogszerű felhasználását az önkormányzat évente felülvizsgálja. 
4.)  Kerületi segély: e rendeletbe foglalt általános feltételeken túl az önkormányzat kerületi 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 Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a kiskorú gyermeket nevelő 
családok részére, illetve felnőtt korú személyek részére kerületi segélyt állapíthat meg lakásfenntartás, 
fűtéstámogatás, gyógyszertámogatás, megélhetés, beiskolázás célokra az alábbi jövedelemi viszonyok és 
normatívák alapján:  

Támogatási szükséglet: 
jelen rendelet mellékletei szerint csatolt  igazolások alapján kiszámított,  a családban az  egy főre jutó 
szabad felhasználású pénzösszeg figyelembe vételével személyenként: 
1 fő esetében: max.  20.000.-Ft/fő összesen  legfeljebb 20.000.-Ft/hó 
2 fő esetében: max. 15.000.-Ft/fő összesen  legfeljebb 30.000.-Ft/hó 
3 fő esetében: max. 12.500.-Ft/fő összesen legfeljebb 37.500.-Ft/hó 
4 fő esetében: max. 10.000.-Ft/fő összesen legfeljebb 40.000.-Ft/hó 
5 fő esetében: max.   9.000.-Ft/fő összesen legfeljebb 45.000.-Ft/hó 
6 fő esetében: max.   8.000.-Ft/fő összesen legfeljebb 48.000.-Ft/hó 
7 fő esetében: max.   7.000.-Ft/fő összesen legfeljebb 49.000.-Ft/hó 
8 fő és több  : max.   6.500.-Ft/fő összesen legfeljebb   6.500.-Ft x fő 
Az éves keretösszeg felső határa: 135.000.-Ft/év/rászorult. 
A kerületi segély megállapítása esetén évente egy alkalommal környezettanulmányt kell végezni, 
valamint gyermekek után járó támogatás esetén a gyermekintézmény javaslatát is ki kell kérni. 
A kerületi segély által történő támogatás időtartama: 1 hónaptól – 12 hónapig terjedhet /krízishelyzettől 
függően/. 
A lakásfenntartás és fűtéstámogatás céljából benyújtott kérelem elbírálása a 11. számú mellékletben 
feltüntetett normatívák figyelembe vételével történik. 

5.)  Nevelési díj, nevelési ellátmány és helyettes szülői díj:  Nevelési díjra, nevelési ellátmányra és 
helyettes szülői díjra a jegyző által kijelölt helyettes szülő jogosult. A nevelési díj legalacsonyabb összege 
gyermekenként a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíj 120%-a.  A nevelési ellátmány legalacsonyabb összege 
gyermekenként a nevelési díj 25%-a. A helyettes szülői díj legalacsonyabb összege a minimálbér 20%-a 
gyermekenként. 
6.)  Temetési segély: a települési önkormányzat Képviselő-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki az 
elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A 
segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-ánál, de nem 
haladhatja meg temetésenként a helyben szokásos köztemetés költségeit. Ettől különös méltányosságból a 
Szociális Bizottság javaslata alapján a polgármester eltérhet, a vonatkozó jogszabály szerint. 
7.)  Természetben nyújtott ellátások: 
A gyermekek után járó kerületi segély és kiegészítő családi pótlék támogatás természetben nyújtott ellátásként is 
adható: 

Formái: - tankönyv és tanszer 
  - étkezési támogatás 
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  - tandíj 
   - táborozási díj 

      - egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj  
            - élelmiszer csomag 

8.) Családsegítés:   
Az önkormányzat a családsegítés formáit külön e célra létrehozott Családsegítő Szolgálat és Egyesített 
Gyermekjóléti Szolgálat intézmény útján gyakorolja. Az intézményt az Alapító Okiratban és a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban foglaltak szerint lehet igénybe venni. 
7. §    Nyilvántartások 
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról a többször módosított 1993. évi III. törvény 18. §-ban foglaltak 
szerint nyilvántartást kell vezetni. 
8. §  Záró rendelkezés 
A legalább 6 hónapon keresztül folyósított kerületi segélyt a fővárosi kompenzáció igénybe vételét megalapozó 
támogatásnak tekintjük. 
A 38/2001 (XI. 27.) sz. rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik a 
25/2000./VII.4./ számú a pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló  rendelet, valamint 18/1999./VI.29./ 
számú a családok, egyedül élők lakásfenntartásáról és fűtéstámogatásáról szóló rendelet, azzal a megkötéssel, 
hogy az oda ítéléskor a már korábban megítélt támogatásokra érvényes rendeletet kell alkalmazni.  

 
Budapest, 2001. november 22. 
 

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

 
Általános indokolás 

A pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló, jelen rendelettel hatályon kívül helyezett 9/1999./IV.27./ sz. 
rendelet alapján az önkormányzat jelenlegi többcsatornás segélyezési rendszere rugalmas a hatályos Szociális 
Törvény által is megfogalmazott elveken nyugvó támogatási rendszert vezet be. 
A koncepció lényege egyetlen szociális segélyezési rendszer kialakítása, melyet jelen rendeletben kerületi 
segélyként definiálunk, és a támogatási jogosultságot nem a mindenkori nyugdíjminimum %-ában határozzuk 
meg. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy az egy főre jutó jövedelemhatárt minimális összeggel túl lépő 
kérelmezők már kiesnek a támogatotti körből s ezzel együtt elveszítik további támogatási lehetőségeket is. 
Jelen rendeletben a támogatási szükségletet tehát nem a nyugdíjminimum határozza meg, hanem az a bizonyos 
maradvány összeg, amelyből az egyén vagy a  család a bevételek és kiadások különbsége alapján szabadon 
gazdálkodhat. Így a támogatás a valós rászorultságot tükrözi, hiszen egy reprezentatív vizsgálat azt mutatja, hogy 
a támogatási igényt benyújtók nagy hányada minimális szabad felhasználású pénzből gazdálkodik havonta. A 
felmért anyag statisztikájából kitűnik, hogy a családok nagy többsége kiadásaik rendezése után még a 
nyugdíjminimumot sem elérő összegből gazdálkodnak havonta. Az is előfordul, hogy semmi pénze nem marad a 
családnak a mindennapi szükségletekre. Ezért a támogatási rendszerben a fő szempont, hogy ne határozzuk meg 
mereven az alsó jövedelemhatárt a jogosultság megállapításához, hanem minden esetben a kérelmező által 
igazolt valós körülmények határozzák meg a támogatási szükségességét és mértékét.  A kerületi segély néven 
összevont segélyek az átmeneti szociális segély, lakásfenntartási támogatás, fűtéstámogatás, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, gyógyszertámogatás egy alkalommal adható felső határa 20.000.-Ft/igénylő. 
Szükséges és indokolt éves szinten is felső határt szabni az egy fő részére méltányolható pénzösszegnek, ez jelen 
rendeletünkben 135.000.-Ft/év/igénylő összegben határoztuk meg. 
Amennyiben jelen rendeletet az önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, úgy hatályba lépésének napjától 
egy új rugalmas a több csatornás támogatási rendszert megszüntető és áttekinthetőbb támogatási rendelet alapján 
folyósíthatja az önkormányzat a rászorulóknak a segélyeket. A lakásfenntartási és a fűtéstámogatási igények un. 
kimenő rendszerben 2003. január 1-ig mint önálló támogatási formák megszűnnek, és beleolvadnak az egységes 
kerületi segélybe. 

Részletes indokolás 
1. § 
Pénzbeli és természetbeni juttatásoknak fő célja, hogy a családok támogatásában egységes rendszer 
érvényesüljön. A Szociális Törvény illetőleg a Gyermekvédelmi Törvény alapján létrehozott helyi rendelet ezt a 
célt szolgálja. 
2. § 
Felsorolja az ellátási rendszer elemeit, meghatározza a rendeletben használt fogalmakat. Részletesen és 
egyenként definiálja az egyes támogatásokat és a kerületi segélyre való jogosultság meghatározásának elemeit.  
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3. § 
Megállapítja a rendelet személyi hatályát, melyet a korábbi rendeletekhez képest bővíteni volt szükséges a 
hatályban lévő törvények alapján. 
A támogatás kiterjed a kerület illetékességi területén belül működő külföldieket befogadó állomáson 
életvitelszerűen tartózkodó menekült státusszal rendelkező egyénekre, továbbá azokra a nem kerületi lakosokra,  
akinek krízishelyzetét egyéb módon elhárítani nem lehet. 
4. § 
Szabályozza az eljárással kapcsolatos feltételeket, a kérelem benyújtásának módját melyet jelen rendelet 
mellékletei  segítenek. Szabályozza a döntéshozatal szintjeit, a jogorvoslati lehetőséget s a közigazgatási per 
kezdeményezésének lehetőségét. 
A korábbi rendeleti szabályozáshoz hasonlóan kizárja a segélyezettek köréből azt a személyt, akinek tartását 
szerződésben vállalták, illetőleg aki másnak a tartását szerződésben vállalta. 
5. § 
Megállapítja azt a támogatási keretösszeget, amelynek felső határa a korábbi rendelettől eltérően, a kerületi 
segély elnevezés alatt egyesített támogatási formákra éves szinten igénylőnként juttatható. Ez az összeg 
135.000.-Ft/év/igénylő. A szabad felhasználású pénzösszegeken nyugvó támogatási rendszer lényege, hogy a 
több csatornás támogatási formákat megszüntetve egységes keretet szab az igényléseknek.  A korábbi 20.000.-
Ft-os támogatási összeghatár felemelése vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a kerületi segély öt támogatási 
formát egyesít.  
Az egy alkalommal adható támogatási összeg felső határa szabja meg a polgármester méltányossági lehetőségeit. 
Krízishelyzetben, halaszthatatlan esetben, a polgármester méltányosságból eltérhet az egy alkalomra 
meghatározott 20.000.-Ft-os összeghatártól és az éves keret szintjéig a Szociális Bizottság javaslatára eltérhet. 
Különös méltányosságból a támogatási szükségleten kívül eső jövedelemmel rendelkezők is részesíthetők 
pénzbeli és természetbeni juttatásban. 
6. § 
Az egyes támogatási formák módját tartalmazó a kerületi segélyezés elveit és technikáját pontosan meghatározó 
feltételeket tartalmazza. A támogatási szükséglet a családban az egy főre jutó szabad felhasználású pénzösszeg 
figyelembe vételével történik, mely a kerületi segéllyel kiegészíthető a jelen rendeletben szabályozott 
összegekre, amely azonban a korábban meghatározott 20.000.-Ft-os összeghatárt  alkalmanként nem haladhatja 
meg. 
Környezettanulmány, valamint a gyermekek után járó támogatás esetén gyermekintézmény javaslatát továbbra is 
kötelező kérelem kiegészítésként elkészíteni és beszerezni. 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatást felváltó kiegészítő családi pótlék intézményét szabályozó rendelkezés 
a megváltozott jogszabályok alapján elkerülhetetlen.  A rendelet változatlan formában juttatja a rászorulóknak a 
temetési segélyt és az időskorúak járadékát. A korábbi rendelethez képest a nevelési díj, nevelési ellátmány és 
helyettes szülői díj valamint a természetben nyújtott ellátások és a családsegítés változatlan formában és módon 
kerül a támogatottakhoz. 
7. § 
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról a többször módosított 1993. évi III. törvény 18.§-ban foglaltak 
szerint kell nyilvántartást vezetni, melyet jelen rendelet is szabályoz. 
8. § 
A rendelet egységesen 2002. január 1-jén lép hatályba, tekintettel arra azonban, hogy a kerületi segély öt korábbi 
támogatást vált föl, ezért un. “kimenő rendszerű” támogatásokat vált föl. Szükséges és indokolt a lakásfenntartási 
és fűtéstámogatásoknál, melynek megállapítása egy évre szól, 2001. december 31-i utolsó határnappal beadott 
kérelmeknél a jelen rendelettel hatályon kívül helyezett 18/1999. /VI.29./ sz., a családok, egyedül élők 
lakásfenntartásáról és fűtéstámogatásáról szóló rendelet alkalmazása egészen a kérelmek kifutásának időpontjáig 
azaz legkésőbb 2002. december 31-ig. 
A 4., 4/a., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú mellékletek biztosítják az új támogatási rendszerhez szükséges igénylő 
nyomtatványokat, illetőleg jövedelem és vagyonnyilatkozatokat. 
 
Budapest, 2001. november 22. 
 

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