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 22/2004. (IV. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II. 03.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt) 18. § (1)-(2) bekezdésében, a 29. § (1)–(2) bekezdésében, a 131. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. § (3) bekezdésében, 25. § (1) 
bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, valamint a 47. § (1) bekezdésében, továbbá az 1990. 
évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
módosítja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004 (II. 03.) számú 
rendeletet. 

1. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbi j) ponttal egészül ki: 
j) időskorúak járadéka és az ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági 

Térség állampolgárára és - az e rendeletben meghatározott feltételek mellett - a harmadik 
államból származó hozzátartozójára. 

2. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja az alábbi dc) ponttal egészül ki: 
dc) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe 

fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 
(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontja az alábbiak szerint módosul: 

ia) minimális lakásnagyság komfortfokozattól függetlenül:  
Háztartás nagysága Elismert lakásméret 

1-2 fő 55 m2 
3-5 fő 75 m2 
6 fő 90 m2 

6 fő felett 90 m2 + 10 m2/fő 
ib) méltányolható lakásnagyság: egyedülélő személy esetében a komfortfokozattól 

függetlenül 55 négyzetméteres lakásnagyság, minden, a támogatás igénylőjével együtt 
lakó személy esetén további 12 négyzetméter. 

(3)A rendelet 3. § (1) bekezdés ma) és mb) pontja az alábbiak szerint módosul: 
ma) lakásfenntartás költségei: lakbér vagy albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti 

kölcsön törlesztő részlete, a távhő szolgáltatás díja, a közös költség, a 
csatornahasználati díj, a szemétszállítás költségei, a villamos energia felhasználás 
(8.000 forint/hó összeghatárig), vízfogyasztás költségei (legfeljebb 10.000.-, forint), 
gázfogyasztás vagy egyéb hőenergia fogyasztás költségei (legfeljebb 15.000 forint/hó 
összeghatárig), FŐTÁV Rt. által szolgáltatott központi fűtés esetén (legfeljebb 20.000 
forint/hó), PB gázfelhasználás (legfeljebb 5.000 forint/hó összeghatárig). 
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mb) lakásfenntartás költségei a kerületi segély alkalmazásában: lakbér vagy közös 
költség (legfeljebb 15.000 forint/hó összeghatárig), albérleti díj (legfeljebb 15.000 
forint/hó összeghatárig), távhő szolgáltatás díja, valamint egyéb hőenergia felhasználás 
díja (legfeljebb 15.000 forint/hó összeghatárig), víz-és csatornahasználati díj (legfeljebb 
10.000 forint/hó összeghatárig), szemétszállítás költségei (legfeljebb 3.000 forint/hó 
összeghatárig),villamos energia felhasználás (legfeljebb 8.000 forint/hó összeghatárig), 
PB gázfelhasználás és gázzal történő főzés (legfeljebb 5.000 forint/hó összeghatárig), 
telefon alapdíja (legfeljebb 2.500 forint/hó), TV-előfizetés díja (legfeljebb 2.000 
forint/hó), lakásbiztosítás díja (legfeljebb 2.000 forint/hó), szilárd tüzelőanyag vásárlása 
(30.000 forint/évente két alkalommal) 

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi r) és s) ponttal egészül ki:  
r) Európai Gazdasági Térség állampolgára: az Európai Gazdasági Térségről szóló 

egyezményhez csatlakozott tagállam azon állampolgára, aki az ellátás igénylésének 
időpontjában a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen 
itt tartózkodik. 

s) harmadik állam állampolgára: az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményhez 
nem csatlakozott állam állampolgára, aki az ellátás igénylésének időpontjában a Magyar 
Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt tartózkodik. 

3. § (1) A rendelet 5. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogerős megállapítása esetén a teljes havi 
összeget kell folyósítani, ha a kérelmet a hónap 15. napjáig nyújtották be, a teljes havi 
összeg 50%-át kell folyósítani, ha a kérelmet a hónap 15. napja után nyújtották be. A 
folyósítás a feltételek fennállásáig tart. A jogosultság feltételeit az önkormányzat évente 
egyszer felülvizsgálja. 

4. § (1) A rendelet 10. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Átmeneti segély adható az egészségbiztosító által nem vagy csak részben támogatott 
egészségügyi szolgáltatások díjának megfizetésére, valamint a gyógyászati 
segédeszközök kiváltási költségére, továbbá indokolt esetben terápiás célból javasolt, 
gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítményekre is legfeljebb 10.000 forint 
összeghatárig. 

5. § (1) A rendelet 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az önkormányzat kerületi segély formájában a lakhatási kiadások csökkentésére 
irányuló támogatást nyújthat a 3. § g) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása 
esetén-  azoknak a személyeknek, akik jelen rendelet alapján az adósságkezelési 
szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban, valamint a 14. § és 15. §-ban 
szabályozott lakásfenntartási támogatásban nem részesülnek.  

6. § (1) A rendelet 13. § (2) bekezdésének f) és g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, 
ezzel egyidejűleg a bekezdésben szereplő felsorolások betűjelei kettővel növekednek: 

f) lakásfenntartási támogatás megállapításáról szóló határozatot,  
 g) telefon alapdíjáról, TV-előfizetésről és lakásbiztosításról szóló kifizetett számlát, 
(2) A rendelet 2. számú melléklet e módosító rendelet 1. számú melléklete szerint 

módosul. 
7. § (1) A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
14. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult a lakhatás feltételeinek megőrzése 

érdekében szociális körülményeinek figyelembevételével az, akinek a háztartásában 
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együtt élő személyek a jelen rendeletben szabályozott méltányolható lakásnagyságot meg 
nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek és akinek 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a jelen rendelet 3.§ (1) bekezdés 
ma) pontjában meghatározott lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 

a) 25%-át az egyszemélyes háztartás esetén, illetve, ha a háztartásában élő személyek 
több mint fele gyermek vagy fogyatékos személy, 

b) 30%-át az a) pontba nem tartozó háztartás esetén meghaladja. 
(2) A lakásfenntartási támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 2.500 forint/hó, de 

nem haladhatja meg a 25.000 forint/hó összeghatárt. 
a) Jelen rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott jogosultak esetén, 

ha a 3. § (1) bekezdés ma) pontjában meghatározott lakásfenntartás havi költsége a 
háztartás havi összjövedelmének 

- 25-30 százaléka: a támogatás mértéke legfeljebb 5.000.-,forint. 
- 31-35 százaléka: a támogatás mértéke legfeljebb 7.500.-,forint. 
- 36-40 százaléka: a támogatás mértéke legfeljebb 10.000.-,forint. 
- 41-45 százaléka: a támogatás mértéke legfeljebb 12.500.-,forint. 
- 46-50 százaléka: a támogatás mértéke legfeljebb 15.000.-,forint. 
- 51-55 százaléka: a támogatás mértéke legfeljebb 20.000.-,forint. 
- 55 százaléka felett: a támogatás mértéke legfeljebb 25.000.-,forint. 

b) Jelen rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghatározott jogosultak esetén, 
ha a 3. § (1) bekezdés ma) pontjában meghatározott lakásfenntartás havi költsége a 
háztartás havi összjövedelmének 

- 30-35 százaléka: a támogatás mértéke legfeljebb 5.000.-,forint 
- 36-40 százaléka: a támogatás mértéke legfeljebb 7.500.-,forint 
- 41-45 százaléka: a támogatás mértéke legfeljebb 10.000.-,forint 
- 46-50 százaléka: a támogatás mértéke legfeljebb 15.000.-,forint 
- 51-55 százaléka: a támogatás mértéke legfeljebb 20.000.-,forint 
- 55 százaléka felett: a támogatás mértéke legfeljebb 25.000.-,forint. 

(3) Nem nyújtható lakásfenntartási támogatás annak, akinek a lakás hasznosításával 
(bérletbe, albérletbe adásával, stb.) összefüggésben jövedelme keletkezik, illetve aki nem 
tartózkodik életvitelszerűen az adott ingatlanban. Ennek ténye környezettanulmány 
készítésével ellenőrizhető. 

(4) A lakásfenntartási támogatás tekintetében költségként a kérelem beadását megelőző 
hat hónap kifizetett számláit kell figyelembe venni.  

(5) A lakásfenntartási támogatást kérő lakásfenntartás, illetve lakhatás költségei közül 
a) a lakbért, illetve az albérleti díjat a lakásbérleti, illetve albérleti szerződéssel; 
b) lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletét a pénzintézet igazolásával; 
c) a közüzemi díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított 

közüzemi számlákkal; 
d) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó 

által kiállított számlával igazolja. 
(6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a 

támogatást kérő milyen jogcímen lakik a lakásban. 
(7) A lakásfenntartási támogatás egyidejűleg nem vehető igénybe az adósságkezelési 

szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatással, valamint a lakhatási kiadások 
csökkentésére irányuló támogatással (rezsi és lakbér támogatás).  
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(8)A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani és a támogatás iránti 
kérelmet évente meg kell újítani. 

(9) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(10) A (9) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az 
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(2) Az alaprendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
8. § (1) A rendelet 16. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 

Lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesülnek jelen rendelet alapján azok 
a személyek, akiknek jövedelme egyedülálló személy esetén: az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát nem haladja meg, családban élő személy 
esetén az egy főre jutó havi jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 százalékát nem haladja meg, továbbá a méltányolható lakásnagyságnál 
nem nagyobb lakásban laknak és a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 
6 havi: 

a) társasházi lakások esetén fizetendő közösköltség-hátralékot, 
b) lakbérhátralékot, 
c) a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozást (vezetékes gáz,-, áram-, 
 távhőszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, valamint szemétszállítási díjtartozás), 
d) hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralékot  
halmoztak fel és adósságuk az 50.000 forintot meghaladja, de nem éri el a 350.000 

forintot, valamint részt vesznek a kerületi Családsegítő Szolgálat adósságkezelési 
szolgáltatásában és vállalják az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás 
különbözetének megfizetését. 
(2) A rendelet 16. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
(3) Adósságkezelési szolgáltatást ugyanarra a lakásra csak egy jogosultnak lehet 

megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön 
lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal 
megosztott lakás lakrészét. 

(3) A rendelet 16. § (8) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
A szolgáltatásra jogosult személynek az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára, de 

legalább egy évre az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt. A lakásfenntartási 
támogatás összege legalább 2500.-, forint/hó, legfeljebb 15.000.-, forint/hó. A támogatás 
mértékének meghatározására a Családsegítő Szolgálat tesz javaslatot a szolgáltatásra 
jogosult szociális körülményeinek – egyedülálló személy, gyermekét egyedül nevelő szülő 
vagy más törvényes képviselő, három vagy több gyermekes család, tartósan beteg személyt 
otthonában ellátó család, munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztő jogosult, 
rokkantnyugdíjas, nyugdíjas, GYES-en lévő– figyelembe vételével. 

(4) A rendelet 16. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a 
bekezdések számozása eggyel növekszik: 

A 14.§ és 15. §-ban szabályozott lakásfenntartási támogatás, valamint a lakhatási 
kiadások csökkentésére irányuló támogatás (rezsi és lakbér támogatás) az 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők részére megállapított lakásfenntartási 
támogatással egyidejűleg nem vehető igénybe. Az adósságkezelési szolgáltatásra való 
jogosultság megszűnése esetén az ehhez kapcsolódó alanyi jogon járó lakásfenntartási 
támogatás is megszűnik. 

(5) A rendelet 17. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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17. § (5) A kérelmeket a Családsegítő Szolgálat terjeszti elő a szolgáltatásra jogosulttal 
kötött, az adósságkezelési tanácsadás igénybevételére irányuló szerződéssel együtt a 
polgármesternek. Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmekről I. fokú 
határozatával a kérelem átvételét követő 30 napon belül a polgármester dönt. A 
polgármester döntése ellen a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett fellebbezést lehet benyújtani a határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a XVIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Szociális-Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodájához. A Képviselő-testület a 
jogorvoslati kérelemről a benyújtás utáni soron következő ülésén, zárt ülés keretében, a  
Szociális  Bizottság javaslata alapján dönt. 

9. § (1) A rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg 
a bekezdések számozásai eggyel növekednek: 

(2) Az (1) bekezdés szerinti időskorúak járadékára jogosult az Európai Gazdasági Térség 
állampolgára, illetve harmadik állam állampolgárságával rendelkező egyeneságbeli rokona, 
házastársa. 

(2) A rendelet eredeti 18. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi c) ponttal: 
 c) lakóhelyét egy másik államnak a területére helyezi át, és ott életvitelszerűen 

letelepedik. 
(3) A rendelet eredeti 18. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Az időskorúak járadéka iránti kérelemről I. fokú határozatával a kérelem átvételét követő 

30 napon belül a polgármester dönt. A polgármester döntése ellen a Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett 
fellebbezést lehet benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a XVIII. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális-Egészségügyi és Gyermekvédelmi 
Irodájához. A Képviselő-testület a jogorvoslati kérelemről a benyújtás utáni soron 
következő ülésén, zárt ülés keretében dönt. 
10. § (1) A rendelet 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Rendszeres szociális segély állapítható meg annak a személynek, aki: 

a) aktív korú, 18. életévét betöltötte, továbbá 
b) munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, vagy 
c) vakok személyi járadékában részesül, illetve 
d) fogyatékossági támogatásban részesül, 
e) aktív korú nem foglalkoztatottnak,  

feltéve, ha megélhetése más módon nem biztosított. 
(2) A rendelet 19. § (4) bekezdés b) és c) pontja az alábbiak szerint módosul: 

b) számára a munkanélküli-járadék folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 
folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(továbbiakban Flt.) alapján munkanélküli-járadékra nem szerez jogosultságot, vagy 

c) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző kettő évben a 
megyei, fővárosi munkaügyi központtal, illetőleg annak kirendeltségével vagy a 
lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzattal legalább egy év időtartamig 
együttműködött, és kereső tevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési 
önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel 
végzett munkát. Az egy éves együttműködési időtartam keretében: 

11. § (1) A rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel 
egyidejűleg a bekezdések számozásai eggyel növekednek: 
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díjra jogosult 
a) az Európai Gazdasági Térség állampolgára, 
b) az Európai Gazdasági Térség állampolgárát ápoló hozzátartozó. 

(2) A rendelet 28. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását és ápolását végző 

hozzátartozó e rendelet értelmében szintén jogosult ápolási díjra, amennyiben az ápolást 
végző családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj 200 százalékát. 

(3) A rendelet 28. § (7) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 d) az ápolást végző személy vagy az ápolt személy lakóhelyét egy másik állam 

területére helyezi át és ott életvitelszerűen letelepedik, 
12. § (1) A rendelet 30. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) Temetési segély állapítható meg annak a személynek, aki az elhunyt személy 
eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy tartására 
köteles hozzátartozója volt ugyan, de a temetés költségeinek viselése a saját, illetve a 
családja létfenntartását veszélyezteti. 

(2) A rendelet 30. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) Temetési segélyre jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, 
egyedül élő esetén annak 220 százalékát nem éri el. 

(3) A rendelet 30. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(6) Temetési segélyt jelen rendelet 9. számú mellékletén lehet igényelni. Az igénylés 

mellé csatolni kell a 9/A melléklet szerinti nyilatkozatot a temetés költségeiről, a kérelmező 
és a közeli hozzátartozók jövedelméről szóló igazolást a jelen rendelet 1/A melléklete 
szerint, továbbá a vagyonnyilatkozatot az 1/B melléklet szerint, valamint a temetés 
költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát. A temetési segély iránti 
kérelem a temetési számla kiállításától számított három hónapon belül nyújtható be. A 
kérelmet a polgármesternek címezve, a Szociális-Egészségügyi és Gyermekvédelmi 
Irodához kell benyújtani. 

(4) Az alaprendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 

Záró rendelkezés 

13. § (1) Az alaprendelet 2. § (1) bekezdésének j) pontja, a 3. § (1) bekezdésének r) és s) 
pontja, a 18. § (2) bekezdése helyébe lépő rendelkezés, a 18. § (3) bekezdését kiegészítő c) 
pont, a 28. § (2) bekezdése helyébe lépő rendelkezés, valamint a 28. § (7) bekezdésének 
módosuló d) pontja 2004. május elsején lép hatályba. 

(2) E rendelet (1) bekezdésben nem érintett rendelkezései a kihirdetés napján lépnek 
hatályba. 

(3) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

Budapest, 2004. április 29. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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I N D O K O L Á S 

Általános indokolás 

A rendelet módosításait az 1993. évi III. törvény (Sztv.) 2004. május elsejétől hatályba lépő új 
rendelkezései teszik szükségessé, valamint az a cél, hogy a támogatásokra jogosultak köre 
kibővüljön. Emiatt a rendelet hatályát ki kell terjeszteni az időskorúak járadéka és az ápolási 
díj tekintetében az EGT állampolgárára és a harmadik államból származó hozzátartozójára is. 
A minimális és a méltányolható lakásnagyság és a támogatás elbírálásánál figyelembe vehető 
mértékek megemelésével reményeink szerint növelhető azon személyek száma, akik a 
támogatást igénybe vehetik. Az adósságkezelési támogatásról és a lakásfenntartási 
támogatásról szóló rendelkezések pontosítása, részletezése vált szükségessé. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: Az Sztv. 2004. május elsejétől kiterjeszti a törvény hatályát az időskorúak 
járadéka és az ápolási díj tekintetében az EGT állampolgárára és harmadik államból 
származó hozzátartozójára is, így ezt a rendeletben is át kell vezetni. 

2. §-hoz: (1) Az Sztv. a közeli hozzátartozó fogalmába belefoglalja a 18. életévét be 
nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, illetve a 
szülő házastársát vagy élettársát, így ezt a rendeletnek is tartalmaznia kell. 

(2) Szükségessé vált a méltányolható lakásnagyság méretének emelése, valamint a 
minimális és méltányolható lakásnagyság fogalmának részletezése a lakásfenntartási 
támogatás tekintetében. 

(3) A lakásfenntartás költségei tekintetében a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az elszámolható költségek összeghatárát emelni kell, így a vízfogyasztás, a gázfogyasztás, a 
szilárd tüzelőanyag, valamint a PB felhasználás és a TÁVHŐ Rt. által szolgáltatott központi 
fűtés költségének összeghatárát növeljük, beépítjük a telefon alapdíját, a TV-előfizetést és a 
lakásbiztosítás díját is. 

(4) Az Sztv. kiterjesztette a személyi hatályt, ezért a rendelet értelmező rendelkezése 
kiegészítésre kerül az EGT állampolgára és a harmadik állam állampolgára fogalmakkal. 
3. §-hoz: (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogosultságának évente két 

alkalommal történő felülvizsgálata nem indokolt. 
4. §-hoz: (1) Az átmeneti segély tekintetében a gyakorlati tapasztalok alapján növelni 

kell a figyelembe vehető költségek összeghatárát 8.000 forintról 10.000 forintra. 
5. §-hoz: (1) A párhuzamos támogatás elkerülése érdekében nem részesülhet a 

lakhatási kiadások csökkentésére irányuló kerületi segélyben az, aki a 14. § és 15. §-ban 
szabályozott lakásfenntartási támogatást kap. 

6. §-hoz: (1) A kerületi segély iránt benyújtott kérelem elbírálása esetén bevételként a 
lakásfenntartási támogatás megállapításakor meghatározott összeget is figyelembe kell 
venni, ezért a kerületi segély kérelem igénylésekor a lakásfenntartási támogatás 
megállapításáról szóló határozatot, valamint a telefon alapdíjáról, a TV előfizetésről és a 
lakásbiztosításról szóló kifizetett számlát is csatolni kell. 

7. §-hoz: (1) Az Sztv. 38. §-a és 39. §-a alapján meghatározásra kerül, hogy az 
önkormányzat a lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan mit köteles rendeletében 
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szabályozni, ezért kell a rendeletet kiegészíteni és pontosítani, meghatározni a 
támogatásra jogosultak és abból kizártak körét, mértékét, folyósításának idejét, 
valamint a benyújtandó igazolásokat. A párhuzamos támogatás elkerülése érdekében 
nem részesülhet lakásfenntartási támogatásban az, aki a lakhatási kiadások 
csökkentésére irányuló kerületi segélyt, valamint az adósságkezelési támogatáshoz 
kapcsolódó lakásfenntartási támogatást kap.  

8. §-hoz: (1) Az adósságkezelési szolgáltatás tekintetében a gyakorlati tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a figyelembe vehető egy főre jutó havi jövedelem összegét egyedülálló 
személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékáról 
250 százalékára, családban élő személy esetén 150 százalékról 200 százalékára kell 
módosítani. Részletezni szükséges a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi 
díjtartozások fogalmi körét is. Az adósságkezelési szolgáltatás kérelmezőjének vállalnia 
kell az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének 
megfizetését. 

(2) Az Sztv. 55. § (7) alapján külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a 
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészét. 

(3) Az adósságcsökkentési támogatás mértékére a Családsegítő Szolgálat tesz javaslatot a 
kérelmező szociális körülményeinek figyelembe vételével, a támogatás összegeként 
legfeljebb 15.000 forint határozható meg havonta. 

(4) A párhuzamos támogatás elkerülése érdekében, aki adósságkezelési támogatáshoz 
kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban részesül, az nem jogosult a 14. § és 15. §-ban 
szabályozott lakásfenntartási támogatásra, valamint a lakhatási kiadások csökkentésére 
irányuló kerületi segélyre. 

(5) A módosításra a rendelkezés pontosítása miatt van szükség. 
9. §-hoz: (1) Az Sztv. kiterjesztette a személyi hatályt az időskorúak járadéka 

tekintetében az EGT állampolgárára és harmadik államból származó hozzátartozójára 
is, így ezt a rendeletben is át kell vezetni. 

(2) Az Sztv. alapján nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve annak 
folyósítását meg kell szüntetni, ha a személy lakóhelyét egy másik államnak a területére 
helyezi át, és ott életvitelszerűen letelepedik, ezzel a rendelkezéssel ki kell egészíteni a 
rendeletet. 

(3) A módosításra a rendelkezés pontosítása miatt van szükség. 
10. §-hoz: (1) A módosításokra a rendelkezések pontosítása miatt van szükség. 
11. §-hoz: (1) Az Sztv. kiterjesztette a személyi hatályt az ápolási díj tekintetében az 

EGT állampolgárára és harmadik államból származó hozzátartozójára is, így ezt a 
rendeletben is át kell vezetni. 

(2) A módosításra a rendelkezés pontosítása miatt van szükség. 
(3) Az Sztv. 2004. május elsejétől hatályba lépő 42. § (2) bekezdés d) pontja alapján meg 

kell szüntetni az ápolási díjra való jogosultságot, ha az ápolást végző személy vagy az ápolt 
személy lakóhelyét egy másik állam területére helyezi át és ott életvitelszerűen letelepedik, 
ezt a módosítást a rendeletben is át kell vezetni.  
12. §-hoz: (1) A módosításra a rendelkezés pontosítása miatt van szükség. 

(2) A temetési segélyre való jogosultságot egyedülélő esetén is szabályozni kell, 
jogosulttá válik, ha a havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 220 százalékát nem éri el.  

(3) A temetési segély iránti kérelem benyújtásának határideje a temetési számla 
kiállításától számított három hónap. 
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Budapest, 2004. április 29. 

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

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. április 30. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
  
A mellékletek megtalálhatók ⇒ 2004R22M.DOC  
 



1. sz. melléklet 
K É R E L E M 

kerületi segély megállapításához 
 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda 
 
Szociálpolitikai Csoportja              részére! 
 
Gyermekvédelmi Csoportja részére! 
 
1. Kérelmező neve: ……………………………………………………………………..…. 

Leánykori neve: ……………………………………………...…………………………. 

2. Születési hely:……………………… ..Idő:…………………………………………….. 

3. Anyja neve: ……………………………………………………………………..……… 

4. Személyi igazolvány sz.: ………………………………………………………………. 

5. TAJ száma: ……………………………………………………………………..……… 

6. Családi állapota: ……………………………………………………………………..…. 

7. Állandó bejelentett lakása: ……………………………………………………………... 

8. Tényleges tartózkodási helye: ………………………………………………………….. 

9. Lakás adatai: (melyben a kérelmező lakik) 

1. önkormányzati       2. szövetkezeti 3. személyi tulajdonú    …..m2 alapterületű 

A lakás komfortfokozata: 

1. összkomfort           2. komfort  3. komfort nélküli 

A lakás szobaszáma:……….. 

Lakás lakbére:………………..Ft/hó (utolsó havi számla csatolandó) 

Közös költség: ………………Ft/hó (utolsó havi számla csatolandó) 

Közüzemi díjak: …………………...(utolsó havi számla csatolandó) 

Fűtés típusa: távfűtés villanyfűtés       egyedi            gázfűtés 

Milyen minőségben lakik a lakásban? 

tulajdonos     tulajdonostárs     haszonélvező     főbérlő     bérlőtárs     albérlő     egyéb 

Tart-e albérlőt, ágybérlőt: igen nem 

Ebből származó jövedelme: ……………Ft/hó 



10. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 
 
Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Rokoni kapcsolat Havi nettó jövedelem 
      
      
      
      
      
      
      
 
 
10/a Kérelmezővel egy lakásban, de külön háztartásban élők adatai: 
 
Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Rokoni kapcsolat Havi nettó jövedelem 
      
      
      
      
      
      
      
 
 
10/b.  A családban élő gyermekek esetén a közép- és felsőfokú tanulmányokat nappali 

tagozaton folytatók iskolalátogatási igazolása csatolandó. 
 
 
 
10/c. A gyermekintézmény javaslata: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
11. Kérelmező és vele együtt élő közeli hozzátartozók jövedelmének alakulása: 
 
Bevételek: - melyhez mellékelni szükséges: 
- utolsó havi nettó keresete: …………………………………………....Ft  
(hivatalos munkáltató igazolással, ennek hiányában munkanélküliség esetén a Munkaügyi 
Központ igazolása a regisztrálásról és alkalmi munkáról szóló nyilatkozat) 
- nyugdíj, járadék összege: …………….Ft (utolsó havi nyugdíjszelvény) 
- tartásdíj összege: ……………....Ft (jogerős bírói végzés és a folyósításról szóló igazolás) 
- családi pótlék összege (kk.esetén):……………..Ft (TB igazolás vagy ker.igazolással együtt) 
- fővárosi kompenzáció (víz, csatorna, szemétszállítás vagy távhő):  
                                                          …………..Ft (rezsi számla kivonat) 
- helyi adókedvezmény: .................……………Ft (Adóhatósági határozat) 
- önkormányzati rendszeres támogatások közül: 

LFT-t kapok ………………………………..………………...Ft/hó 

fűtéstámogatást kapok: …………………………..…………..Ft/hó 

méltányos közgy.ellátást kapok: ………………………..……Ft/hó 

ápolási díjban részesülök: ……………………………………Ft/hó 

aktívkorú rendsz. szoc.sg-ben részesülök: ……………………Ft/hó 

időskorúak járadékában részesülök: ………………………….Ft/hó 

rendsz. szoc.sg-ben részesülök: ………………………………Ft/hó 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülök……….Ft/hó 

közlekedési támogatásban részesülök:. …..…………………..Ft/hó 

bevonulási sg-ben részesülök: ………………………………..Ft/hó 

kk.ebéd hozzájárulásban részesülök: …………………………Ft/hó 

szoc.ebédtámogatásban részesülök:..………………………….Ft/hó 

házigondozásban részesülök: …………………………………Ft/hó 

klubgondozásban részesülök: …………………………………Ft/hó 

 

12. Kérelmező kiadásai: (hiteles dokumentumokat csatolva) 
- lakásrezsi összege: ………………………………..Ft/hó 

- kérelmező gyógyszerköltsége: ……………………Ft/hó (névre szóló számlákat mellékelve) 

- telefon alapdíja …………..…………………….….Ft/hó 

- TV előfizetés díja……………………………….…Ft/hó 

- lakásbiztosítás díja:………………………………..Ft/hó 

 



13. Kérelmező és vele együtt élő közeli hozzátartozók vagyoni helyzete:  
(vagyonnyilatkozat kitöltésével) 

személygépkocsi,         saját tulajdonú lakás,         nyaraló,                 telek, 
 
az ingatlan vagyon címe: ………………………………………….. 
 
az ingatlan forgalmi értéke: ……………………….Ft 
 

tartási, életjáradéki, öröklési szerződést:           kötöttem             nem kötöttem 
 
14. A kérelem indokolása: (milyen célra kéri az önkormányzat pénzbeli támogatását, s miért?) 
 
* 

a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 
b) átmeneti szociális segélyre (megélhetésre) 
c) gyógyszertámogatásra 
d) lakhatási kiadások csökkentésére (rezsi és lakbér támogatásra) 

az alábbiak miatt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez és továbbításához. 
 
B u d a p e s t , 2004………..……  hó    ………nap 
 
 
        ……………………………. 
       kérelmező vagy törv. képviselő aláírása 
 
 
*Megfelelő szövegrész aláhúzandó! 



2. sz. melléklet 

K É R E L E M 
lakásfenntartási támogatás megállapításához 

 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  

Polgármesteri Hivatal Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda 
 
1. Kérelmező neve:……………………………………………………………………….….. 

Leánykori neve:………………………………………………………………………….. 
2. Születési hely:……………………………..idő:………………………………………... 
3. Anyja neve:……………………………………………………………………………... 
4. Személyi igazolvány száma:……………………………………………………………. 
5. TAJ száma:……………………………………………………………………………… 
6. Családi állapota:………………………………………………………………………… 
7. Állandó bejelentett lakása:……………………………………………………………… 
8. Tényleges tartózkodási helye:………………………………………………………….. 
9. Lakás adatai (melyben a kérelmező életvitelszerűen lakik) 

*a) önkormányzati tulajdonú            b) szövetkezeti                      c) személyi tulajdonú 
d) alapterülete:……….m2 

10. A lakáshasználat jogcíme:……………………………………………………………… 
11. A lakás szobaszáma:……………………………………………………………………. 
12. A lakásban életvitelszerűen élők száma:……………………………………………….. 
13. A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: 
 

Név Születési idő Anyja neve Rokoni 
fokozat 

Gyermekint. 
neve 

Havi nettó 
jövedelem Ft 

      
      
      
      
      
      
 

12/b A családban élő gyermekek esetén a közép és felsőfokú tanulmányokat nappali               
tagozaton folytatók iskolalátogatási igazolása csatolandó! 

13. A lakásfenntartás költségei 
a) lakbér vagy albérleti díj havi összege:……………………………………………Ft 
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi összege:…………………………………….Ft 
c) távhő szolgáltatás havi díja:………………………………………………………Ft 
d) közös-költség havi összege:……………………………………………………….Ft 
e) csatornahasználati díj havi összege:………………………………………………Ft 
f) szemétszállítás költségei:………………………………………………………….Ft 
g) villamos energia (áramszolgáltató) havi díja:…………………………………… Ft 
h) vízfogyasztás havi költsége:……………………………...………………………Ft 
i) gázfogyasztás havi költsége:………………………………………………………Ft 
j) egyéb hőenergia fogyasztás (PB gáz, egyéb fűtőanyag) havi költsége:…………..Ft 

 



A fent felsorolt költségeket a kérelmező hiteles számlákkal köteles igazolni, továbbá 
önkormányzati bérlakásban lakó kérelmező esetén csatolni kell a Vagyonkezelő Rt. által 
kiadott lakbérhátralékról és a nyilvántartott közüzemi díjhátralékot tartalmazó igazolást is! 
 
 
 

 
 
14. Kérelmező jövedelme………………………………………………….…..Ft/hó 
  
 
 
15. Kérelmező vagyoni helyzete: 
 

 *(személygépkocsi,              saját-tulajdonú lakás,                     nyaraló telek) 
 
 
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez és továbbításához. 
 
 
 
Budapest, 2004……………..…hó….nap 
 
 
                 .…………………………………………… 
              kérelmező vagy törvényes képviselő aláírása 
 

                                                 
* megfelelő szövegrész aláhúzandó. 



3. sz. melléklet 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  

Szociális-, Egészségügyi- és Gyermekvédelmi Iroda 
Szociálpolitikai Csoport 

 1184 Budapest, Üllői út 400.                                   296-1387 

TEMETÉSI SEGÉLYKÉRŐLAP 
 

1. Az igénylő neve:………………………………………………………………………. 
leánykori neve:.…………………………………………………………………….……… 
anyja neve:.………………………………………………………………………………... 
születési helye, ideje(év, hó,nap):………………………………………………………….. 
bejelentett lakóhelyének címe:……………………………………………………………. 
tartózkodási helyének címe:………………………………………………………………. 

2.    Az igénylő: - egyedül élő *                     igen                                                nem 
 

- családjával él együtt: 
- házastárs, élettárs, egyeneságbeli rokon,  szülő, gyermek. 
- Saját háztartásában gondoskodik-e kiskorú gyermekről?* 
                                                    igen                                                nem 

*egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik 

3.   Az igénylő jövedelmének forrása: 
Nyugellátás-törzsszáma:……………………………………,táppénz, GYES, GYED, 
munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, munkanélküliek 
jövedelempótló támogatása, ápolási díj, munkaviszonyból származó jövedelem,  
egyéb:………………………………………………………………………………...…….. 

4. Az igénylő átlagos havi jövedelmének összege:…….……………….………………..Ft. 
5. Az igénylő vagy a vele közös háztartásban élő családtag részesül-e önkormányzati 
támogatásban? 
                                                                               igen *                                                 nem 

*rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, munkanélküliek jövedelempótló 
támogatása, lakásfenntartási támogatás, közgyógyigazolvány, ápolási díj.…………………   

6. Az igénylő kinek a temetéséről gondoskodott?  
(szülő, gyermek, testvér házastárs, élettárs,……….…....…………………………………..) 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
Hozzájárulok  személyes adataim kezeléséhez és továbbításához. 
 
Kelt:………  év………………hó………nap. 
                                                                                            …………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                       igénylő aláírása 
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