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 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete 53/2002. (XII.23.) sz. rendelete

A pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról szóló 3/2002. (II.05.) sz.
rendelettel módosított 38/2001. (XI.27.) sz. rendelet módosításáról

A XVIII.  ker.  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdése, az 1997. évi
XXXI.  törvény  18.  §  1),  2)  pontja,  valamint  a  többször  módosított  Szociális
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  /továbbiakban
Sztv./ 3.§ (3) bekezdése és a 47.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az
alábbiak szerint módosítja a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról szóló
3/2002. (II.05.) sz. rendeletet.

1. §
(1) A rendelet 3.§-a az alábbi e) pontra változik és ezzel az e) pontban foglaltak

f), az f) pontban foglaltak g) számozást kapnak.:

3.§ e) “ a letelepedési engedéllyel rendelkező személyre.”

2. §
(1) A rendelet 6.§ (4) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:

6.§ (4) d)  “ A lakásfenntartás és fűtéstámogatás céljából benyújtott kérelem
elbírálása során a szociális törvény és e rendelet az irányadó. “

(2) A rendelet 6.§ (4) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
6.  §  (4)  f)  “Költségeken  érteni  kell  az  Sztv.  4.  §  (a)  bekezdésében
felsoroltakon kívül a

– villanyáram  díját  -  amennyiben  a  villanyáramot  nem  fűtésre  használják-
maximum 250kWh-ig

– vízdíjat maximum 4000.- Ft-ig  
– csatornahasználati díjat
– a szippantásról szóló eseti számlával igazolt teljes díjat
– a gázfogyasztás díját, amennyiben nem fűtésre szolgál maximum 800.- Ft-ig
– a  lakáskarbantartás  költségeit  esetenként  maximum 30.000.-  Ft-ig,  számlával

igazoltan
– a telefon mindenkori minimum csomag díját
– a rendszeresen szedett gyógyszerek költségének teljes összegét, ha névre szóló

ÁFÁ-s számlával igazolják
– a kábeltelevízió minimum csomagjának díját.”

(3) A rendelet 6.§ (4) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
6.  §  (4)  g)  “  Tekintettel  a  kerület  sajátos  összetételű  lakásnagyságára  a
kerületi  segély  lakásnagyságtól  és  minőségtől  függetlenül  megállapítható,
amennyiben a kérelmező lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem
rendelkezik.”
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3. §
(1) A részletes indokolás az alábbiak szerint módosul:

“ A rendelet 6.§ (4) bekezdése kibővíti az Sztv.-ben foglalt költségek körét.”

4. §
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.

B u d a p e s t ,  2002. december 19.

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv.  98.§ (2) bekezdés a.)  pontjában foglaltaknak megfelelően átfogóan
megvizsgálta a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról szóló 3/2002. (II.5.)
sz. rendelettel módosított 38/2001. (XI.27.) számú önkormányzati rendeletünket és
Polgármesteri  Hivatalunkba  2002.  november  5-én  érkezett  törvényességi
észrevételében javaslatot tett néhány pontosításra, illetőleg módosításra. 

Részletes indokolás
1. § (1) bekezdéshez 
Az Sztv.  hatálya  kiterjed  a  Magyarországon  tartózkodó  letelepedési  engedéllyel
rendelkező személyekre is.  A rendelet  rájuk nem terjesztette  ki  a hatályt  így ez
ellentétes a törvényi szabályozással.

2. § (1) bekezdéshez 
A lakásfenntartás és fűtéstámogatás  céljából  benyújtott  kérelmek elbírálásánál  az
Sztv.  38.§  (4)  bekezdése  meghatározza,  hogy  mit  kell  költségeken  érteni.  Ez  a
szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy egyes figyelembe vehető költségek körét,
illetve mértékét az önkormányzat rendeletében maga állapíthassa meg.

2. § (2) bekezdéshez 
Felsorolja a figyelembe vehető költségek körét és mértékét.

2. § (3) bekezdéshez 
Az Sztv. 38.§ (2) bekezdése lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy rendeletében
szabályozza  a  támogatás  megállapításának  feltételeit,  a  településen  elismert
minimális lakásnagyságot és minőséget.

3. § (1) bekezdéshez
A részletes  indokolásban utalás  van a 11.  számú mellékletre,  az abban foglaltak
beépültek a rendeletbe.
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4. §-hoz
A rendelet hatálybalépését határozza meg.

B u d a p e s t ,  2002. december 19.

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

A rendelet kihidetésének dátuma: 2002. december 23.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
             jegyző
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