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11/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló - 45/2004. (IX. 28.)

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 22/2004.
(IV. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,
32/2004. (V. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelettel, módosított - 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. § (4) 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
az alábbiak szerint módosítja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
módosított 3/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet).
1. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésének g) pontja az alábbiak szerint módosul:
g) kerületi segély: a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és az átmeneti szociális
segélyt magában foglaló segély, melyre az a személy jogosult, akinek családjában a
jelen rendelet 11. § (2) bekezdésében felsorolt bevételek, valamint a jelen rendeletben
elismert kiadások különbözetével keletkezett szabad felhasználású maradvány
pénzösszeg nem haladja meg a 25.000.- forint/fő összeget havonta, egyedülálló személy
esetében a 31.000.- forintot havonta. (Támogatási szükséglet)
(2) A rendelet 3. § (1) bekezdésének h) pontja az alábbiak szerint módosul:
h) támogatási szükséglet: olyan szociális rászorultság, amely akkor áll fenn, ha a
jelen rendeletben szabályozott bevételek és kiadások összevetéséből a
szabadfelhasználású maradvány pénzösszege egyedülálló személy esetében nem
haladja meg a 31.000. forint/hó, családban élő esetében a 25.000. Ft/fő/hó összeget.
(3) A rendelet 3. § (1) bekezdésének mb) pontja az alábbiak szerint módosul:
mb) lakásfenntartás költségei a kerületi segély alkalmazásában: lakbér vagy közös
költség (legfeljebb 16.000 forint/hó összeghatárig), albérleti díj (legfeljebb 17.000
forint/hó összeghatárig), távhő szolgáltatás díja, valamint egyéb hőenergia felhasználás
díja (legfeljebb 17.000 forint/hó összeghatárig), víz-és csatornahasználati díj, valamint
szemétszállítás költsége (legfeljebb 15.000 forint/hó összeghatárig), villamos energia
felhasználás (legfeljebb 9.000 forint/hó összeghatárig), PB gázfelhasználás és gázzal
történő főzés (legfeljebb 5.000 forint/hó összeghatárig), telefonszámla (legfeljebb 2.500
forint/hó), TV-előfizetés díja (legfeljebb 2.000 forint/hó), lakásbiztosítás díja
(legfeljebb 2.000 forint/hó), a közszolgáltatókkal kötött szerződésben maghatározott
hátralék befizetését igazoló számla(k), csekk (legfeljebb 12.000 forint/hó
összeghatárig), szilárd tüzelőanyag vásárlása (legfeljebb 40.000 forint/évente két
alkalommal).
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(4) A rendelet 3. § (1) bekezdésének n) pontja az alábbiak szerint módosul:
n) A 12. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti támogatás mértékének (TM)
kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3 – J – 0,5 NYM x 0,15
NYM
2. § (1) A rendelet 11. § (2) bekezdésének d) e) f) pontjai e rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg hatályukat vesztik.
(2) A rendelet 11. § (2) bekezdésének g) pontja az alábbiak szerint módosul:
g) telefonszámlát, TV-előfizetésről és lakásbiztosításról szóló kifizetett számlát,
(3) A rendelet 11. § (5)-(6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel
egyidejűleg a (7)-(9) bekezdések számjelei eggyel csökkennek:
(5) A polgármester azonnal dönt az éves segélykerettől, valamint az egy alkalommal
adható segély összegétől való eltérésről - függetlenül a szabad felhasználású maradvány
pénzösszegtől. Döntéséről a Szociális Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatja az
alábbi esetekben:
a) Eltérhet, amennyiben a kérelmező egyéni szociális helyzete, rendkívüli, váratlan
élethelyzete (különösen betegség, gyermek(ek)kel kapcsolatos rendkívüli kiadások) ezt
indokolttá teszi.
b) Eltér, amennyiben a jelen rendeletben szabályozott kerületi segély összeget
meghaladó kifizetés elmulasztása olyan krízishelyzetet (különösen 3 hónapot
meghaladó munkanélküliség; egészségi állapotban bekövetkezett, életminőséget
jelentősen rontó változás; vis maior) eredményez, amely a kérelmező, különösképpen a
gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné.
3. § (1) A rendelet 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 százalékát, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 százalékát meghaladja. A lakásfenntartás
elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert
költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2005. évben 425
forint.
(2) A rendelet 12. § (4) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 százaléka, ha a jogosult
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50 százalékát,
4. § (1) A rendelet 28. § (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 250 százalékát,
egyedül élő esetén annak 300 százalékát nem éri el.
(2) A rendelet 28. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) A temetési segély mértéke koporsós temetés esetén 60.000. Ft, hamvasztásos
temetés, hamvak szórása esetén 30.000. Ft.
(3) A rendelet 28. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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(4) A (3) bekezdésben foglalt segély mértékétől a polgármester döntésével eltérhet,
amennyiben a kérelmező szociális helyzete indokolttá teszi. A kérelmező szociális
helyzetét indokolja különösen a tartós betegség; a 3 hónapot meghaladó
munkanélküliség; hat hónapon belül több közeli hozzátartozó eltemettetése; jövedelemmel
nem rendelkező, nappali tagozaton hallgató fiatal felnőtt szüleinek eltemettetése. A
temetési segély összege nem haladhatja meg a helyben szokásos temetés teljes összegét. A
polgármester a méltányosság alapján történő döntéséről a Szociális Bizottságot a soron
következő ülésén tájékoztatja.
5. § A rendelet 31. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a 18.
életévét betöltött személynek, amennyiben a kérelmező saját részére felírt összgyógyszerköltségének levonása után
a) a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj 180 százalékát,
b) egyedülálló esetében pedig a mindenkori legkisebb saját jogú öregségi nyugdíj 230
százalékát, és
c) a gyógyszerköltsége legalább az egy főre eső összjövedelmének 10 százaléka.
6. § A rendelet 32. § (3) bekezdésének a) pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a b) pont
megjelölése (3) bekezdésre változik.
7. § A rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezés
8. § (1) E rendelet 2005. március 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.
Budapest, 2005. február 24.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelet módosításait a támogatásokra jogosultak körének kibővítése teszi szükségessé. A
kerületi segély, közgyógyellátás alkalmazásában elismert költségek mértékének
megemelésével reményeink szerint növelhető azon személyek száma, akik a támogatást
igénybe vehetik. Gyakorlati tapasztalatok alapján a temetési segélyről szóló rendelkezések
pontosítása, részletezése is szükségessé vált.
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Részletes indokolás
1. §-hoz A támogatási szükséglet, szabad felhasználású maradvány pénzösszeg nem haladja
meg a 25.000.- forint/fő összeget havonta, egyedülálló személy esetében a 31.000.- forintot
havonta. A lakbér vagy közös költség legfeljebb 16.000 forint/hó összeghatárig, albérleti díj
legfeljebb 17.000 forint/hó összeghatárig, távhő szolgáltatás díja, valamint egyéb hőenergia
felhasználás díja legfeljebb 17.000 forint/hó összeghatárig, villamos energia felhasználás
legfeljebb 9.000 forint/hó összeghatárig, telefonszámla legfeljebb 2.500 forint/hó, hátralék
befizetését igazoló számla, csekk legfeljebb 12.000 forint/hó összeghatárig számolható el, így
ezt a rendeletben is át kell vezetni. A támogatás mértékének kiszámítását az egyes szociális és
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény módosította.
2. §-hoz A polgármester azonnal dönt az éves segélykerettől, valamint az egy alkalommal
adható segély összegétől való eltérésről - függetlenül a szabad felhasználású maradvány
pénzösszegtől. Döntéséről a Szociális Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatja.
3. §-hoz A módosítás a normatív jogcímen járó lakásfenntartási támogatást új alapokra
helyezi. Meghatározott jövedelemszint alatt (ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg a nyugdíjminimum 150 százalékát) élő családok nem a tényleges lakásfenntartási
kiadásaik figyelembevételével, hanem a lakásfenntartás törvényben megállapított, elismert
költsége alapján válnak jogosulttá az ellátásra. A lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség 2005. évben 425 forint.
4. §-hoz Temetési segélyre jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát,
egyedül élő esetén annak 300 százalékát nem éri el. A temetési segély mértéke koporsós
temetés esetén 60.000. Ft, hamvasztásos temetés, hamvak szórása esetén 30.000. Ft. A
temetési segély mértékétől a polgármester döntésével eltérhet, amennyiben a kérelmező
egyéni szociális helyzete indokolttá teszi. A kérelmező szociális helyzetét indokolja
különösen a tartós betegség; a 3 hónapot meghaladó munkanélküliség; hat hónapon belül több
közeli hozzátartozó eltemettetése; jövedelemmel nem rendelkező, nappali tagozaton hallgató
fiatal felnőtt szüleinek eltemettetése. A temetési segély összege nem haladhatja meg a helyben
szokásos, legolcsóbb temetés teljes összegét. A polgármester a méltányosság alapján történő
döntéséről a Szociális Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatja.
5. §-hoz Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a 18.
életévét betöltött személynek, amennyiben a kérelmező saját részére felírt összgyógyszerköltségének levonása után a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 180 százalékát, egyedülálló esetében pedig a
mindenkori legkisebb saját jogú öregségi nyugdíj 230 százalékát, és a gyógyszerköltsége
legalább az egy főre eső összjövedelmének 10 százaléka.
6. §-hoz A melléklet módosítása a rendelkezések pontosítása miatt indokolt.
Budapest, 2005. február 24.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester
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1. sz. melléklet

11/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Függelék
Jelen rendelet alkalmazásában 2005-ben a támogatási szükséglet az alábbiak szerint kerül
meghatározásra a kerületi segély alkalmazása során:
1) A család rendeletben rögzített nettó bevételeinek a jelen rendelet 3. § (1) bekezdésének
mb) és mc) pontjaiban rögzített rezsi számlák, valamint a kérelmező nevére kiállított
számlával igazolt gyógyszerköltség, az egészségbiztosító által nem vagy csak részben
támogatott egészségügyi szolgáltatások díjának megfizetéséről szóló számla, a gyógyászati
segédeszközök kiváltási költségéről szóló számla, indokolt esetben terápiás célból javasolt,
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekről szóló számla összegével
csökkentve, és osztva a családtagok számával. A támogatás megítélésekor egyedülálló
személy esetén a maradványösszeg nem lehet nagyobb, mint 31.000.- forint. Közös
háztartásban élők kettő vagy több fő esetén a maradványösszeg nem lehet több, mint 25.000.forint/fő/hó.
2) Egy család esetén, illetőleg egyedülálló személy esetén nem lehet több a tárgy évben
igényelt kerületi segély összege 160.000.- forintnál.
3) Jelen rendelet mellékletei szerint csatolt igazolások alapján kiszámított, a családban az
egy főre jutó maradvány pénzösszeget figyelembe véve, a kérelmező szociális
válsághelyzetének mérlegelése alapján családonként, illetőleg egyedülálló személy esetén egy
alkalommal legfeljebb 40.000.- forint kerületi segély adható.

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. március 01.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző

