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3/2006. (II. 07.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a 
polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló – 

45/2005.(X. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel,  19/2005. (III. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel,  1/2005. (II. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 58/2004 (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 44/2004. (VIII. 31.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 13/2004. (III. 01.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  43/2003 
(XI. 4.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 

13/2003. (III. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel, az 50/2002. (XII. 17.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, a 47/2002. (XII. 3.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 28/2002. (V. 25.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 39/2001. (XII. 18.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 38/2000. (XII. 19.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 10/2000. 
(IV. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 

31/1999. (X. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel és a 11/1999. (IV. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel módosított - 44/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezés alapján az alábbiak szerint módosítja a Képviselő-testület bizottságaira, a 
részönkormányzat testületére és a polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról 
szóló módosított 44/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet). 

1. § (1) A rendelet 1. § (12) bekezdés a) pont aa) alpontja e rendelet hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti. 

(2) A rendelet 1. § (12) bekezdés ab)-ar) pontjai a következő szövegrésszel egészülnek ki: 
ab) kerületi segélyek jogosultságának megállapításáról, elutasításáról, illetve 

megszüntetéséről, ezen belül: 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
- átmeneti szociális segély, gyógyszertámogatás jogosultságának megállapításáról, 

elutasításáról, illetve megszüntetéséről 
ac) lakásfenntartási támogatás jogosultságának megállapításáról, elutasításáról, 

illetve megszüntetéséről ezen belül: 
- adósságkezelési támogatással együtt nyújtott lakásfenntartási támogatás 
- normatív lakásfenntartási támogatás 
- helyi önkormányzati lakásfenntartási támogatás jogosultságának megállapításáról, 

elutasításáról, illetve megszüntetéséről 
ad) adósságkezelési támogatás jogosultságának megállapításáról, elutasításáról, 

illetve megszüntetéséről 
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ae) aktívkorúak rendszeres szociális segély jogosultságának megállapításáról, 
elutasításáról, illetve megszüntetéséről 

af) rendszeres szociális segély jogosultságának megállapításáról, elutasításáról, 
illetve megszüntetéséről 

ag) időskorúak járadékára jogosultságának megállapításáról, elutasításáról, illetve 
megszüntetéséről 

ah) ápolási díj jogosultságának megállapításáról, elutasításáról, illetve 
megszüntetéséről 

ai) temetési segély jogosultságának megállapításáról, elutasításáról 
aj) helyettes-szülői díjról és ellátmány jogosultságának megállapításáról, 

elutasításáról, illetve megszüntetéséről 
ak) köztemetés jogosultságának megállapításáról, elutasításáról 
al) méltányossági közgyógyellátás jogosultságának megállapításáról, elutasításáról, 

illetve megszüntetéséről 
am) tankönyv és tanszertámogatás jogosultságának megállapításáról, elutasításáról 
an) étkezési díj támogatás jogosultságának megállapításáról, elutasításáról, illetve 

megszüntetéséről 
ao) tandíjtámogatás jogosultságának megállapításáról, elutasításáról, illetve 

megszüntetéséről 
ap) táborozási támogatás jogosultságának megállapításáról, elutasításáról 
ar) élelmiszercsomag támogatás jogosultságának megállapításáról, elutasításáról 

(3) A rendelet 1. § (12) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról 

szóló 35/2005. (IX. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre 
Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a polgármester I. fokon dönt   

ba) a személyi térítési díj csökkentése, illetve elengedése iránt benyújtott 
méltányossági kérelemről, valamint 

bb) az intézményi jogviszony keletkezésével, megszüntetésével kapcsolatos 
kérelemről. 

(4) A rendelet 1. § (12) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint 
a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 
polgármester I. fokon dönt: 

da) a személyi térítési díj csökkentése, illetve elengedése iránt benyújtott 
méltányossági kérelemről, valamint 

db) az intézményi jogviszony keletkezésével, megszüntetésével kapcsolatos 
kérelemről. 

2. § A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
a) Javaslatot tesz a polgármesternek a jogosulatlanul vagy rosszhiszeműen felvett 

pénzbeli ellátás teljes összegű, vagy részletekben történő visszafizetésére, illetve 
méltányosságból történő csökkentésére vagy elengedésére. 

b) Javaslatot tesz a képviselő-testület II. fokú döntésére a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló 3/2004.(II.03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre Önkormányzati rendeletben foglalt támogatási formák tekintetében. 

c) Javaslatot tesz a képviselő-testület II. fokú döntésére a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. (IX. 06.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendeletben 
foglalt  

ca) a személyi térítési díj elengedése iránt benyújtott kérelmek, valamint  
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cb) az intézményi jogviszony keletkezésével, megszüntetésével kapcsolatos                  
kérelmek  tekintetében. 
d) Javaslatot tesz a képviselő-testület II. fokú döntésére a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés 
önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben foglalt  

da) a személyi térítési díj csökkentése, illetve elengedése iránt benyújtott kérelmek,   
valamint 

db) az intézményi jogviszony keletkezésével, megszüntetésével kapcsolatos kérelmek 
tekintetében. 
e) Jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék (EBI), a Szociális Szolgáltató Intézmény 

(SZSZI), az Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat (EGYSZ), a Családsegítő Szolgálat 
(CSSZ) Szervezeti és Működési Szabályzatát, és Házirendjét. 

f) Jóváhagyja az EBI, az SZSZI, az EGYSZ, és a CSSZ éves munkatervét. 
g) Értékeli az SZSZI és a CSSZ szakmai programjában meghatározott feladatok 

végrehajtását, a szakmai munka eredményességét.  
h) Megtárgyalja a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okirataival 

kapcsolatos javaslatokat. 
i) Megtárgyalja az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló értékelést. 
j) Javaslatot tesz szakmai programok elfogadására, módosítására. 
k) Megtárgyalja a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót, figyelemmel kíséri az 

ütemtervben meghatározott feladatok végrehajtását. 
l) Véleményezi a szociális ellátási szerződések tervezetét, javaslatot tesz elfogadásukra. 
m) Megtárgyalja a polgármester szociális és gyermekvédelemi egyedi ügyekben hozott 

döntéseiről szóló tájékoztatót. 
n) A krízishelyzet alapján bérbe adott bérlakás bérlőjének kijelöléséről dönt a 

Lakásügyi Bizottsággal közösen a lakások és helyiségek bérletéről szóló, módosított 
14/1996. (V. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelet alapján 

o) Megvizsgálja a szociális ágazatot érintő azon pályázatokat, amelyekhez a fenntartó 
hozzájárulása szükséges 

 Záró rendelkezés 

3. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

Budapest, 2006. február 02. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

dr. Mester László s.k. 
polgármester 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

A rendelet módosítását a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény módosítása, valamint a rendelet szociális igazgatást érintő rendelkezéseinek 
felülvizsgálata tette indokolttá. 
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Részletes indokolás 

1. §-hoz: (1) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény módosította a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerét. A rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás megszűnt, és helyette bevezetésre került a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény. Az új ellátásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg. 

(2) A szociális igazgatást érintő rendelkezések pontosítása tette indokolttá a módosítást. 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének és térítési 

díjának szabályairól 2005. IX. 06-án új önkormányzati rendelet született, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. 
(IX. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet. 

(4) A szociális igazgatást érintő rendelkezések pontosítása tette indokolttá a módosítást. 
2. §-hoz: a rendelet szociális igazgatást érintő rendelkezéseinek felülvizsgálatával a 

Szociális Bizottság hatáskörének pontosítására, valamint kiegészítésére került sor. 
3. §-hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
Budapest, 2006. február 02. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 


