
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 
 55/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet   

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 43/2006. (VI. 27.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 

rendelettel módosított 19/2006. (IV.01.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban 
Gyvt) 18. § (1) b) pontjában, a 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25. § (3) 
bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, valamint a 47.§ (1) bekezdésében, az 1990. évi LXV. 
törvény (továbbiakban: Ötv) 16. § (1) bekezdésében, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások i8génylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) kapott felhatalmazása alapján 
az alábbiak szerint módosítja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV. 
01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban: rendelet). 

1. § A rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
„(1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a 18.     

életévét betöltött szociálisan rászorult személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának 
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 25%-a és 

a) a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
200%-át. 

b) egyedülálló esetében pedig a mindenkori legkisebb saját jogú öregségi nyugdíj 250%-át. 
2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
B u d a p e s t ,  2006. szeptember 7. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

Indokolás 

1. §-hoz: A rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja a családban élők esetén, b) pontja pedig az 
egyedül élők esetén módosítja a méltányossági közgyógyellátásban részesíthető személyek felső 
jövedelmi határait. 

2. §-hoz: Jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
B u d a p e s t ,  2006. szeptember 7. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 
 
 


