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 3/2002. (II.05.) sz. rendelet  

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

Budapest XVIII. kerület 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, valamint a 2001. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján 
az alábbiak szerint módosítja a 38/2001. (XI.27.) számú önkormányzati rendeletet.  
 
1. § 
A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) Rendszeres szociális segély:  jövedelem nélküli, aktívkorú személy részére az 

önkormányzat által biztosított támogatási forma. 
 
2. § 
A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki: 
A rendelet hatálya kiterjed:  
a.) A XVIII. kerületben állandó bejelentett lakással rendelkező magyar állampolgárságú 

családra, személyre, akinek megélhetése veszélyeztetett, s helyzetének javítása más módon 
nem biztosított, 

b.) állandó lakcímre tekintet nélkül minden olyan rászorulóra, aki krízishelyzetének 
elhárításához egyéb módon segítséghez nem juthat, 

c.) a kerület illetékességi területén belül működő külföldieket befogadó állomáson 
életvitelszerűen tartózkodó menekült státuszú egyénekre,  

d.) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, 
e.) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, és 

tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen 
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira, 

f.) helyettes szülői feladatokat ellátó személyre – feladatainak ellátása idejére. 
 
3. § 
A rendelet 4.§ I. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
I. 
(1) A rendszeres szociális segély valamint az aktívkorúak rendszeres szociális segély iránti 
kérelméhez a 1/2002.(II.05.) számú rendelettel módosított 25/2000.(VII.04.) számú 
rendeletének 4.§-ában foglalt  mellékleteket kell csatolni. 
 
4. § 
A rendelet 4.§ I.  (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
(3) Kiegészítő családi pótlék iránti kérelmet a rendelet 7. számú melléklet szerinti 

nyomtatványon a rászoruló gyermek törvényes képviselője, illetve a már önjogúvá vált, de 
ezt megelőzően már rendszeres támogatásban részesült fiatal felnőtt kérheti. 

 
5. § 
A rendelet 5.§ -a az alábbiak szerint módosul: 
(1) A kerületi segély igényjogosultságának 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.  
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Közös háztartásban élők közül egy naptári év alatt csak egy személy részesíthető 
kerületi segély címén támogatásban, kivéve ha a kérelmező alkalmatlanná válik a 
segélyezésre. Az egy alkalommal megállapítható segély összege 1.000.-Ft-nál 
kevesebb és 30.000.-Ft-nál több nem lehet, ezen összeghatárok között a Szociális 
Bizottság javaslata nem szükséges a polgármesternek. 

(2) A kerületi segély összegét a polgármester indokolt esetben éves szinten is 
megállapíthatja havi vagy két havi folyósítással. 

(3) Az egy alkalommal adható maximált 30.000.-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 (pld. váratlan haláleset, elemi kár, 
vis-maior stb.) a Szociális Bizottságnak utólagos írásbeli beszámolási kötelezettséggel 
kifizetés iránt intézkedhet maximum az éves keret ötszöröséig. 

(5) A rendszeresen folyósított segélyekre jelen rendeletben megállapított 135.000.-Ft-os 
összeghatár nem vonatkozik. 

(6) A polgármester különös méltányosságból a Szociális Bizottság javaslatára a 
kérelmezőt ezen rendeletben előírt támogatási szükségleten túlmenően  is részesítheti 
pénzbeli és természetbeni juttatásokban. 

 
6. § 
A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1)  Rendszeres szociális segély: A támogatási formáról az 1/2002.(II.05.) számú 

rendelettel módosított 25/2000. (VII.04.) számú rendelet rendelkezik. 
 
7. § 
A rendelet 6.§ (3) bekezdése a következőkkel egészül ki, illetve módosul: 
(3) Kiegészítő családi pótlék:  

a.) állapítható meg, ha a  családban az egy főre eső jövedelem saját jogú mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, továbbá a szülő 
(gondviselő) magatartása kifogástalan a kiskorú vonatkozásában.  

b.) A jogosultság megállapítása 6 havi nettó jövedelemről szóló hivatalos munkáltatói 
igazolás (ennek hiányában munkanélküliség esetén a munkaügyi központ 
regisztrációs nyilvántartása, illetve alkalmi munkavállalásról szóló igazolás) és 
vagyonnyilatkozat figyelembevételével történik, de szükség esetén 
környezettanulmány, gyermekintézményi vélemény és védőnői vélemény is  
bekérhető. 

c.) Kiegészítő családi pótlék összege gyermekenként 2002-ben havi 4.200.-Ft. 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.  

d.) A jogosultság feltételeit és a támogatás jogszerű felhasználását az önkormányzat  
évente legalább egyszer felülvizsgálja.  

 
8. § 
A rendelet  6.§ (4) bekezdése a következőkkel  egészül ki, illetve módosul: 
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(4) Kerületi segély: 
a.) 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, beiskolázási célokra az alábbi jövedelmi viszonyok és normatívák alapján: 

b.) Támogatási szükséglet: 
Jelen rendelet mellékletei szerint csatolt igazolások alapján kiszámított, a családban az 
egy főre jutó szabad felhasználású maradvány pénzösszeget figyelembe véve – a 
kérelmező szociális krízis helyzetének mérlegelése alapján – családonként, illetve 
egyedül élő esetén max. 30.000.-Ft támogatás adható.  
A támogatás megítélésekor figyelembe vehető maradvány pénzösszeg: 

            - 1 fő esetén: max. 25.000.-Ft/főre  
 - közös háztartásban élő 2 vagy több fő esetén: 20.000.-Ft/fő-re módosul. 

Az éves keretösszeg felső határa: 135.000.-Ft/év/rászorult. 
c.)  A kerületi segély megállapítása esetén évente egy alkalommal - szükség esetén - 

környezettanulmányt kell végezni, valamint gyermekeket megillető támogatás esetén a 
környezettanulmányon kívül a gyermekintézmény javaslatát, illetve védőnői javaslatot 
is  ki kell kérni. Közép- és felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalkorú és 
fiatal felnőttre vonatkozóan az oktatási intézmény igazolását a tanulóviszonyról 
mellékelni kell.  

       A kerületi segély által történő támogatás időtartama: egy hónaptól tizenkét hónapig  
terjedhet (krízishelyzettől függően). 

      d.) A lakásfenntartás és fűtéstámogatás céljából benyújtott kérelem elbírálása a Szociális 
Törvényben szabályozott normatívák figyelembevételével történik. 

e.)  A fentiek alapján a kérelemhez csatolni kell a jelen rendelet 1. sz. mellékletét, mely a 
38/2001. (XI.27.) számú rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. 

 
9. § 
A rendelet 6.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint  módosul: 
(7) Természetben nyújtott ellátások: 

A gyermekek után megítélhető kerületi segély és kiegészítő családi pótlék támogatás 
természetben nyújtott ellátásként is adható. 
Formái:  

- tankönyv és tanszer, 
- étkezési támogatás, 
- tandíj, 
- táborozási díj, 
-  egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, 
- élelmiszercsomag 

 
Záró rendelkezések 

10. § 
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

18/1999.(VI.29.) számú a Családok, egyedül élők lakásfenntartásáról és 
fűtéstámogatásáról szóló rendelet azzal a megkötéssel, hogy az odaítéléskor a már 
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korábban megítélt, azaz 2002. január 1-je előtt rendszerben lévő jogosultak 
támogatására a jogosultság időtartamának lejártáig a jelen rendelettel hatályon kívül 
helyezett rendeletet kell alkalmazni. 

 
(2)  A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 
 
Budapest, 2002. január 31. 
 

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

 
 

Általános indokolás 
A 2001. évi LXXIX. számú törvény, mely az 1993. évi III. törvény rendelkezéseit módosítja, 
szükségessé teszi bizonyos pénzbeli ellátási formák esetében az aktualizálást az 
önkormányzati rendelet vonatkozásában is, megteremtve a jogharmonizációt a törvény és a 
helyi szabályozás között. 
Tekintettel arra, hogy a törvénymódosítás lényegbeli változásokat hozott az aktívkorúak 
rendszeres szociális segélyezésében is, s az önkormányzat önálló rendelettel rendelkezik e 
tekintetben, ezért e rendeletet kell módosítani és a pénzbeli és természetbeni juttatásokról 
szóló rendeletben önálló fejezetként már nem kell szerepeltetni e támogatási formát. 
A pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról szóló 38/2001. (XI.27.) számú rendeletben 
szerepeltetett másik támogatási forma a kerületi segély, mely vonatkozásban – az első 
gyakorlati tapasztalatok alapján – bizonyos szövegszerű korrekciókat kell végrehajtani 
(bővíteni, kiegészíteni) s ennek kapcsán a kérelem nyomtatványt is módosítani szükséges. 
 

Részletes indoklás 
1. §-hoz Az alaprendelet az aktívkorú jelző mellett feleslegesen jelöli a nagykorúságot, 

ezért az utóbbi jelzőt törölni szükséges. 
2. §-hoz A 2001. évi LXXIX. sz. törvény bővíti a törvény hatályát és kiterjeszti a 

külföldi állampolgárságú személyekre bizonyos feltételek mellett. 
3. §-hoz Az eljárási rendelkezések alcím alatt szereplő támogatási formák közül a 

rendszeres szociális segély, és az aktívkorúak rendszeres szociális segélye 
vonatkozásában önálló rendelet szabályozza a feltételeket és a kérelemhez 
csatolandó mellékleteket, ezért elegendő az e rendeletre történő visszautalás. 

4. §-hoz A kiegészítő családi pótlékra vonatkozó rendelkezést ki kell egészíteni a már 
nagykorú, de a már korábban rendszeres támogatásban részesült fiatal 
felnőttekre is. 

5. §-hoz A segély mértéke, méltányosság alcím alatti rendelkezést a kerületi segélyre 
vonatkoztatva egy blokkban kell rendszerezni, külön választva a rendszeresen 
megállapított un. kötelezően adandó segélyre vonatkozó rendelkezéstől. 

6. §-hoz A rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt rendszeres szociális segélyt érinti a 
Szociális Törvény módosítása, ezért az e támogatási formával foglalkozó 
önkormányzati rendeletet is módosítani vált szükségessé. Az így módosított 
rendeletben foglalt rendelkezések az irányadók. 

7. §-hoz A rendelet 6.§ (3) bekezdése a kiegészítő családi pótlék vonatkozásában bővíti 
a jogosultsági feltételeket és a becsatolandó iratokat. 

8. §-hoz A rendelet 6.§ (4) bekezdése a kerületi segély megállapításához szükséges 
dokumentumok körét bővíti, illetve az alaprendeletben hivatkozott 11. számú 
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melléklet szerint a Szociális Törvény rendelkezéseire hívja fel a figyelmet. Az 
eddigi gyakorlati tapasztalatok figyelembe vételével vált szükségessé a 
támogatási szükséglet illetve az egy alkalommal adható támogatási összeg 
módosítása az előterjesztés szerint.  

9. §-hoz A rendelet 6.§ (7) bekezdésében fogalmazásbeli módosítást szükséges tenni, 
ugyanis a kerületi segély nem kötelezően adandó támogatási forma. 

10. §-hoz A módosításra, illetve kiegészítéssel nem érintett rendelkezések hatályban 
maradására, valamint e rendelet hatályba lépésére és a lakás és 
fűtéstámogatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére utal. 

 
Budapest, 2002. január 31. 
 
 

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

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. február 5. 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
             jegyző 
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