
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének

47/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.  §  (1) 
bekezdésében,  55/C.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az adósságkezelési szolgáltatás jogosultsági feltételeinek vizsgálata során:
a)  rokkantsági  nyugdíjban  részesülő  személynek  minősül  az,  aki  részére  a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján rokkantsági 
nyugdíjat állapítottak meg és folyósítanak, valamint súlyos fogyatékkal élő személynek 
minősül az, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül,

b) a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítása céljából a Polgármesteri 
Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodája adó- és értékbizonyítványt állít ki.” 

2. § (1) A Rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § (1)  Adósságcsökkentési támogatásban részesülhetnek jelen rendelet alapján azok a 

személyek, 
a) akiknek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

aa) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, vagy 
ab)  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  250 %-át  egyedül  élő 

esetén, vagy
ac) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át három, vagy több 

gyermeket nevelő család, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, illetve akinek 
háztartásában rokkantsági nyugdíjban részesülő, vagy súlyos fogyatékkal élő személy 
él, és
b) akik

ba) legalább 6 havi, a (3) bekezdésben meghatározott adósság típusait halmozták fel 
és adósságuk az 50.000.- forintot meghaladja, de nem éri el az 1 millió forintot, vagy

bb) esetében közüzemi díjtartozásuk miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és
c) akik részt vesznek a Családsegítő Szolgálat adósságkezelési tanácsadásában, továbbá 

vállalják  a  bevont  adósság  és  a  megállapított  adósságcsökkentési  támogatás 
különbözetének megfizetését, valamint

d) akik a méltányolható lakásnagyságnál nem nagyobb lakásban laknak.”



(2) A Rendelet 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adósság típusai:
a)  közüzemi  díjtartozás  (vezetékes  gázszolgáltatás-,  áramszolgáltatás-,  távhő-

szolgáltatás-,  víz-  és  csatornahasználat-,  szemétszállítás-,  több  lakást  tartalmazó 
lakóépületeknél, háztömböknél központifűtés-díjtartozás),

b) közösköltség-hátralék,
c) lakbérhátralék, 
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad 

felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
Adósságcsökkentési  támogatás  – a d) pontban foglalt  eset  kivételével  – azon adósság 

esetében állapítható meg, ahol az Önkormányzat a követelés jogosultjával adósságkezelésre 
vonatkozó szerződést kötött.”

3. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §  Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 15.

dr. Peitler Péter s. k.
jegyző

Ughy Attila s. k.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény rendelkezései 
lehetőséget biztosítanak az önkormányzatok számára, hogy a szociálisan rászorult személyek, 
családok részére lakhatást segítő ellátás formájában támogatást nyújtsanak.

Részletes indokolás

1.  §-hoz: az  adósságkezelési  szolgáltatás  jogosultsági  feltételeihez  kapcsolódó,  a 
jogosultsági feltételekre vonatkozó fogalmakat, valamint a hitellel  terhelt ingatlan forgalmi 
értékének megállapítását határozza meg.

2.  §-hoz: az  adósságcsökkentési  támogatás  jogosultsági  feltételeit,  valamint  az  adósság 
típusait határozza meg.

3. §-hoz: a rendelet mellékletében apróbb módosítás történt, ezért szükséges a melléklet 
változásáról rendelkezni.



4. §-hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban 

meg  kell  határozni  a  hatálybalépésének  napját,  amely  a  jogszabály  kihirdetését  követő 
valamely  nap lehet,  valamint  a  12.  §  (1)-(2)  bekezdése  szerint  a  módosító  rendelkezés  a 
hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást 
követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 15.

dr. Peitler Péter s. k.
jegyző

Ughy Attila s. k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2011. december 20.

dr. Peitler Péter s. k.
jegyző



1. melléklet a 47/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

_  1184  Budapest, Üllői út 400.         __________                                                  Tel: 296-1386  

Ügyfélfogadási idő:    Hétfő: 13.30 – 18.00    Szerda: 08.00 – 16.00      Péntek: 8.00 – 12.00

K É R E L E M

Adósságcsökkentési támogatás megállapításához

1.Kérelmező családi és utóneve(i): ………………………………………………………….. 

   Születési családi és utóneve(i): ……………………………………………………………….

2. Születési helye:…………………………ideje:………év……………………hó……….nap

3. Állampolgársága:…...……………………………………………………………………….

4.Anyja  születési  családi  és  utóneve(i): 

…………………………………………………………………………………………………..

5. Családi állapota:…………..…………………………………………………………………

6. TAJ száma: ………………..………………………………………………………………...

7. Kérelmező bejelentett lakóhelyének címe:

irányítószám: …………város: ……………………………..utca: ……………………………..

házszám: ………………emelet: ………………..ajtó: ………….

8. Bejelentett tartózkodási helyének címe:

irányítószám: …………város: ……………………………..utca: ……………………………..

házszám: ………………emelet: ………………..ajtó: ………….

9. Telefonszám: ………………………………………………….

10. Lakás adatai (melyben a kérelmező életvitelszerűen lakik)

a) önkormányzati tulajdonú: ....nm alapterületű b) személyi tulajdonú: ….nm alapterületű

11. A lakáshasználat jogcíme /A megfelelő aláhúzandó./

tulajdonos   tulajdonostárs   haszonélvező   főbérlő   bérlőtárs   albérlő   családtag   egyéb

12. A lakásban életvitelszerűen élők száma:………………………………………………..



13. A kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók adatai:
Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Rokoni kapcsolat
                     
          

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
 -  életvitelszerűen  a  lakóhelyemen  vagy  a  tartózkodási  helyemen  élek  (a  megfelelő  rész 

aláhúzandó),
-  a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul  veszem,  hogy  a  kérelemben  közölt  jövedelmi  adatok  valódiságát  a  szociális 
igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.  §-ának  (7) 
bekezdése alapján a szociális  hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes 
igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális  igazgatási  eljárás során történő 
felhasználásához.



J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme

A kérelmező 
házastársának 
(élettársának) 

jövedelme

A kérelmezővel együtt lakó egyéb személyek 
jövedelme ÖSSZESEN

1.    Munkaviszonyból,  munkavégzésre  irányuló 
egyéb  jogviszonyból  származó  nettó  jövedelem, 
táppénz, alkalmi munkából származó jövedelem
2.    Társas  és  egyéni  vállalkozásból  származó 
jövedelem
3.   Ingatlan,  ingó  vagyontárgyak  értékesítéséből, 
illetőleg föld bérbeadásából származó jövedelem
4.    Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb 
nyugdíjszerű ellátások
5.   A gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások 
(GYED,  GYES,  GYET,  családi  pótlék, 
gyermektartási díj, árvaellátás)
6.   Munkaügyi  szervek által folyósított  rendszeres 
pénzbeli ellátás
7.    Önkormányzat  által  folyósított  ellátások 
(rendszeres  szociális  segély,  rendelkezésre  állási 
támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj)
8.    Egyéb  jövedelem (  kapott  tartásdíj,  ösztöndíj, 
értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések)
9.    A  HÁZTARTÁS  HAVI  NETTÓ 
JÖVEDELME

Az egy főre jutó nettó jövedelem: …………………………………………………….  Ft/fő. (az ügyintéző tölti ki!)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt  adatok a valóságnak megfelelnek.



VA GY ON N Y I LA TKOZA T

A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

2.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

3.  Üdülőtulajdon  és  üdülőtelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat): 
címe:  ..............……………… város/község ..................................  út/utca .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4.  Egyéb,  nem  lakás  céljára  szolgáló  épület-(épületrész-)tulajdon  (vagy  állandó 
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely,  üzlet, műterem, rendelő, garázs 
stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ….......................... 
út/utca  ....................  hsz.  alapterülete:  ...........  m2,  tulajdoni  hányad:  .................,  a 
szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

5.  Termőföldtulajdon  (vagy  állandó  használat):  megnevezése:  .......................... 
címe:  ........................................  város/község  ..............................  út/utca  .................... 
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ 
év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft



B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus ................................... rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................................... rendszám

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ...............................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem,  hogy  a  kérelemben  szereplő  adatok  a  valóságnak  megfelelnek. 
Hozzájárulok  a  nyilatkozatban  szereplő  adatoknak  a  szociális  igazgatási  eljárásban 
történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: Budapest .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
a kérelmező aláírása

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, 
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell 
kitölteni.  Amennyiben  a  vagyonnyilatkozatban  feltüntetett  vagyon  nem  a  Magyar 
Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos 
pénznemében is fel kell tüntetni.

                

 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.



A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1) A havi jövedelem kiszámításakor
-  rendszeres  jövedelem esetén  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónap  nettó  jövedelmét 
igazoló, munkáltató által kiállított  igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi 
folyószámla kivonat másolata,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló 
okirat.
2)  Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás,  egyéb  nyugdíjszerű  ellátások  esetében  a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, melyben szerepel az adott 
évre megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy 
bankszámlakivonat fénymásolata.
3)  Munkaügyi  szervek  által  folyósított  rendszeres  pénzbeli  ellátás  összegéről  szóló  –  a 
kérelem  benyújtását  megelőző  havi  –  utolsó  csekkszelvény  vagy  folyószámla  kivonat 
másolata.   
4) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat
5) A gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi  pótlék, 
gyermektartásdíj,  árvaellátás)  igazolása,  gyermekét  egyedül  nevelő  szülő  esetén  igazolás 
arról, hogy gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, 
képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú 
bírósági eljárás megindításáról szóló okirat másolata.
6) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.
7)  Egyéb  jövedelem  (kapott  tartásdíj,  értékpapírból  származó  jövedelem,  kis  összegű 
kifizetések) igazolása. 
8)  16  éven felüli  gyermek(ek) esetében  az  oktatási  intézmény  igazolása  a  tanulói-,  vagy 
hallgatói jogviszony fennállásáról.
9)  Rokkantság,  vagy  súlyos  fogyatékosság  fennállása  esetén,  annak  igazolására 
orvosszakértői vélemény.
10) Haszonélvező(k), tulajdonostárs(ak) nyilatkozata két tanú aláírásával arra  vonatkozóan, 
hogy milyen összeggel járul(nak) hozzá a lakás fenntartási  költségeihez (amennyiben nem 
élnek közös háztartásban).
11) Saját  tulajdonú lakás esetében ügyvéddel ellenjegyzett  Adás-vételi  szerződés másolata 
vagy közös képviselő által kiállított igazolás a lakás nagyságáról.
12) Önkormányzati bérlakásban élőknél a bérleti szerződés, albérlőknél az albérleti szerződés 
fénymásolata, mely tartalmazza a bérleti díjat, a bérlet időtartamát, az albérlet szobaszámát, 
valamint az alapterület nm-ben meghatározott nagyságát.
13) A kérelmező teljes adósság-állományának, valamint az adósságkezelési támogatás körébe 
vont tartozások összegéről, keletkezésének időszakáról szóló igazolás, kimutatás   (valamint a 
hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozat).
14)  Hitelintézettel  kötött  lakáscélú  kölcsönszerződésből,  illetve  abból  átváltott  szabad 
felhasználású  kölcsönszerződésből  fennálló  hátralék  adósságkezelési  szolgáltatásba  történő 
bevonása esetén a hitelező által kiállított igazolás az adósság jogcíméről és összegéről.
15) Az előzetes együttműködés időtartama alatt befizetett rezsiköltségek igazolása.
16) Az Egyesített Szociális Központ Családsegítő Szolgálatának javaslata.
17) A kérelmező nyilatkozata az önrész megfizetésének vállalásáról.

A kérelem benyújtása:
A kérelem meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a kérelemhez mellékelni szükséges 
a kérelmező írásbeli, alakszerű (két tanú által igazolt) meghatalmazását is.”
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	Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
	Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
	ÖSSZESEN
	VAGYONNYILATKOZAT
	A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

	A. Ingatlanok
	B. Egyéb vagyontárgyak

	1) A havi jövedelem kiszámításakor
	- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, munkáltató által kiállított igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi folyószámla kivonat másolata,
	- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló okirat.

