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1/2012. (II.28.) 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,  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  32.  §  (3)  bekezdésében,  43/B.  §  (1) 
bekezdésében,  45.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  18.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  kapott 
felhatalmazás  alapján,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.  törvény 8.  §  (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  § (1) A  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  1/2011.  (II.18.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(1) Az  ellátást  igénylők  kötelesek  benyújtani  a  (2)  bekezdésben  meghatározott 
jövedelemigazolásokat,  valamint  jelen  rendelet  mellékletét  képező  kérelem 
nyomtatványokban meghatározott, a szociális ellátás iránti kérelmek elbírálásához szükséges 
iratokat,  vagy  azok  másolatait.  Indokolt  esetben  a  kötelező  mellékleteken  kívül  egyéb,  a 
kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok bekérése is elrendelhető.”

(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Az adósságkezelési szolgáltatás jogosultsági feltételeinek vizsgálata során:/

„a) rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági ellátásban  részesülő személynek minősül az, 
aki  részére  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásairól  és  egyes  törvények 
módosításáról  szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján folyósítanak ellátást, valamint súlyos 
fogyatékkal  élő  személynek  minősül  az,  aki  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és 
esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló  1998.  évi  XXVI.  törvény  alapján  fogyatékossági 
támogatásban részesül,”

2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  §  Nem  szükséges  a  kérelmezőnek  új  igazolást,  illetve  annak  másolatát  csatolni, 

ismételten nyilatkozatot tenni a tárgyévi kérelméhez, ha e rendelet előírásainak megfelelően 
már benyújtotta:

a)  tárgyévi nyugdíjáról szóló igazolást, 
b)  társadalombiztosítási  ellátás  esetében  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónapban 

kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását, 
c)  szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot, 
d)  a  tartósan  beteg,  illetőleg  fogyatékos  gyermek  egészségi  állapotára  vonatkozó 

igazolást, 
e)  a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az 

oktatási  intézménynek  az  adott  tanévre/félévre  vonatkozó  igazolását  a  tanulói  vagy 
hallgatói jogviszony fennállásáról, 



f)  a  gyermek  elhelyezése  vagy  ideiglenes  hatályú  elhelyezése  és  a  gyámrendelés 
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.”

3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Jelen rendeletben szabályozott  szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5-éig 

elsősorban  postai  úton,  vagy  folyószámlára  történő  utalással  kell  folyósítani,  rendkívüli 
esetben, így különösen baleset, azonnali kórházi beutalás, elemi kár, a kérelmező sérelmére 
elkövetett  bűncselekmény  esetén  a  megállapított  támogatás  összege  készpénzben  is 
kifizethető.

(2) Jelen rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a kérelmező által előterjesztett 
egyazon indokkal többféle támogatás nem állapítható meg.

(3)  Nem  állapítható  meg  lakhatást  segítő  támogatás  és  méltányossági  segély,  ha  a 
kérelmező, illetve a vele együttélő közeli hozzátartozó az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott vagyonnal rendelkezik.”

4. § A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)  A pénzbeli  ellátások  visszafizetését  elrendelni  csak  a  jogosulatlan  és  rosszhiszemű 

igénybevételről való tudomásszerzést követő három hónapon belül lehet.
Az igénybevételtől,  illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől számított 

egy éven túl, a megtérítés elrendelésének helye nincs.”

5. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  §  (1)  A  szociális  ellátásokat  a  családi  segélyezés  elvének  érvényesítésével  kell 

biztosítani.  Az  életvitelszerűen  együtt  élő  személyek  életmódját,  szociális  helyzetét,  a 
rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatásokat elsősorban természetbeni 
ellátás formájában úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási 
lehetőségeit.

A  gyermekek  védelmét  és  a  felnőtt  korúakra  vonatkozó  szociális  gondoskodást  az 
önkormányzat a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokkal biztosítja.

(2) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:
a) átmeneti segély, 
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c) lakhatást segítő támogatás,
d) méltányos ápolási díj,
e) temetési segély,
f) méltányossági segély,
g) aktív korúak ellátása.

(3) Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások:
a) lakhatást segítő támogatás,
b) adósságcsökkentési támogatás,
c) méltányos közgyógyellátás, 
d) köztemetés,
e) élelmiszercsomag, étkezési utalvány, szociális tűzifa
f) gyermek étkeztetés, valamint szociális alapellátás térítési díjának támogatása.”

6. § (1) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)  Az átmeneti  segély összege tárgyévben nem haladhatja  meg az öregségi  nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.”



(2) A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Átmeneti segély elsősorban azok számára állapítható meg, akik esetében a támogatás 

kifizetésének elmulasztása olyan krízishelyzetet, különösen:
a)  tartós betegséghez, balesethez kapcsolódó rendkívüli kiadás;
b) a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény;
c)  a kérelmezőt alapvető létfenntartásában (lakhatás, étkezés, ruházkodás, tisztálkodás) 

jelentős mértékben akadályozó, vagy hátrányt okozó váratlan kiadás;
d) rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak (nyugdíj, rokkantság 

megállapításának elhúzódása);
e) a biztonságos lakhatást biztosító hátralék-rendezés

eredményez, amely a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti.”

(3) A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A 12. § a) pontjában meghatározott tartós betegséghez, balesethez kapcsolódó 

rendkívüli kiadásnak minősül különösen, ha a kérelmező sürgős kórházi ellátásra szorul, vagy 
ha tartós betegsége, balesete miatt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása indokolt.

 (2) Elsősorban a 12. § d) és e) pontjaiban meghatározott esetekben az átmeneti segély 
rendszeres támogatásként is megállapítható.

 (3)  A  12.  §-ban  meghatározott  krízishelyzet  igazolására  szolgáló  dokumentumok: 
kórházi beutaló, szakorvos által kiállított vény és a gyógyszertár által kiállított igazolás a 
gyógyszer(ek)  várható  költségéről,  szakorvosi  javaslat  gyógyászati  segédeszköz 
megvásárlásához és gyógyászati segédeszköz várható költségének igazolása, rendőrség által 
kiállított  igazolás/jegyzőkönyv,  a  váratlan  kiadást,  ellátatlan  időszakot  igazoló  okirat,  a 
hátralékrendezés céljából kötött részletfizetési megállapodás.“

7. § (1)  A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Tárgyévben ugyanazon család - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogcímén - 

legfeljebb  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  200%-áig  részesíthető 
támogatásban.”

(2) A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell rendkívüli támogatásban 

részesíteni, akiknek az ellátásáról más szociális rászorultságtól függő támogatás biztosításával 
nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen: 

a) válsághelyzetben lévő anya gyermekének megtartása;
b) a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadás;
c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése;
d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése;
e) a gyermek tartós betegségéhez, balesetéhez kapcsolódó rendkívüli kiadás;
f)  a  gyermek  iskoláztatásával,  óvodai  nevelésével,  vagy  bölcsődei  elhelyezésével 
kapcsolatos előre nem tervezhető kiadás
miatt anyagi segítségre szorulnak.” 

(3) A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A 18. § e) pontjában meghatározott tartós betegséghez, balesethez kapcsolódó 

rendkívüli kiadásnak minősül különösen, ha a gyermek sürgős kórházi ellátásra szorul, vagy 
ha tartós betegsége, balesete miatt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása indokolt.



(2)  A 18.  §-ban  meghatározott  krízishelyzet  igazolására  szolgáló  dokumentumok 
különösen: szakorvos igazolása a várandósságról, a nevelésbe vételt igazoló okirat, kórházi 
beutaló,       szakorvos által  kiállított  vény és  a  gyógyszertár  által  kiállított  igazolás  a 
gyógyszer(ek)  várható  költségéről,  szakorvosi  javaslat  gyógyászati  segédeszköz 
megvásárlásához és gyógyászati segédeszköz várható költségének igazolása.”

(4) A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  felvételére  a  gyermek  törvényes 

képviselője jogosult.”

8. § (1) A Rendelet 7. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„7. Lakhatást segítő támogatás”

(2) A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Lakhatást segítő támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás 

tagjai  által  életvitelszerűen  lakott  lakás  vagy  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség 
fenntartásával  kapcsolatos  rendszeres  kiadásaik  viseléséhez  nyújtott,  a  normatív 
lakásfenntartási támogatást kiegészítő hozzájárulás. 

   (2) Az önkormányzat a lakhatást segítő támogatást a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a 
lakbér, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtja.”

(3) A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Lakhatást segítő támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy 

fogyasztási  egységre  számított  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
megegyezik  a  háztartás  összjövedelmének  és  a  fogyasztási  egységek  összegének 
hányadosával.

(2) A lakhatást segítő támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási  egységre  jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b)  a  lakásfenntartás  elismert  havi  költségének  és  a  támogatás  mértékének  (a 
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de  nem  lehet  kevesebb,  mint  2.500 forint,  és  a  megállapított,  egy  hónapra  jutó 
normatív lakásfenntartási  támogatással  együtt  számított  összege nem haladhatja meg a 
10.000.-Ft-ot, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

A TM kiszámítása a következő módon történik:

 
TM = 0,3-

 J-0,5 NYM
───── x 0,15,

  NYM  

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve 
kell meghatározni.



(3) A lakhatást segítő támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(4) Ha a háztartás 
a) a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
b) a (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, 
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
Ha  a  háztartásban  gyermekét  egyedülállóként  nevelő  szülő  –  ideértve  a  gyámot,  a 

nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-
del növekszik.

(5)  A  lakásfenntartás  elismert  havi  költsége  az  elismert  lakásnagyság  és  az  egy 
négyzetméterre  jutó elismert  költség szorzata.  Az egy négyzetméterre  jutó elismert  havi 
költség  összegét  a  mindenkor  hatályos  éves  központi  költségvetésről  szóló  törvény 
határozza meg.

(6) Az elismert lakásnagyság komfortfokozattól függetlenül:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság 
és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.”

(4) A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A lakhatást segítő támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának 

első napjától illeti meg.
(2)  A  lakhatást  segítő  támogatást  egy  évre  kell  megállapítani  és  a  támogatás  iránti 

kérelmet évente meg kell újítani. 
(3) Lakhatást segítő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

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

(5) A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.  § (1)  A  lakhatást  segítő  támogatást  elsősorban  természetbeni  ellátásként  kell 

megállapítani,  és  a  támogatás  folyósítása  közvetlenül  az  önkormányzattal  megállapodást 
kötött szervezet részére havonta történik. A tüzelőanyag költségeihez nyújtott lakhatást segítő 
támogatás  a  támogatott  kérelmére  egy  összegben  vagy  két  részletben is  folyósítható,  a 
támogatási összeg felhasználását utólag a támogatottnak igazolnia szükséges.”

9. § (1) A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött, egész napos ápolásra 

szoruló tartósan beteg személy folyamatos ápolását, gondozását végzi, amennyiben az ápolást 
végző családjában az egy főre jutó  havi  nettó  jövedelem az öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének 140%-át, egyedülálló esetén 180 %-át nem haladja meg.”



(2) A Rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.  § Méltányos  ápolási  díjat  igényelni  jelen  rendelet  4.  számú  mellékletét  képező 

nyomtatványon és az ahhoz kapcsolódó függelékkel, a nyomtatvány elválaszthatatlan részét 
képező csatolandó dokumentumokkal lehet.”

10. § (1) A Rendelet 10. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„10. Méltányossági segély”

(2) A Rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) Méltányossági segély állapítható meg annak az átmeneti segélyre nem jogosult 

személynek, aki, vagy akinek családja olyan rendkívüli élethelyzetbe került, melyet önerőből, 
vagy  családja,  szűkebb  környezete,  illetve  a  szociális  ellátórendszer  nyújtotta  egyéb 
lehetőségekkel  megoldani  nem  képes.  Méltányossági  segély  állapítható  meg  annak  az 
átmeneti segélyre jogosult személynek is, akinek vagy aki családjának rendkívüli élethelyzete 
indokolja a 11. §-ban meghatározott rendelkezéseitől történő eltérést. Rendkívüli élethelyzet 
különösen

a) tartós betegséghez, balesethez kapcsolódó rendkívüli kiadás;
b) a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény;
c) előre nem látható és el nem hárítható külső ok kapcsán bekövetkezett esemény;
d) rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak (nyugdíj, rokkantság 
megállapításának elhúzódása);
e) a biztonságos lakhatást biztosító hátralék-rendezés.

(2)  A  méltányossági  segély  kérelemhez  minden  esetben  mellékelni  kell  –  az  (1) 
bekezdésben  meghatározott  élethelyzetből  következő  –  többletkiadások  hitelt  érdemlően 
bizonyító  dokumentumait,  ha  azonban  azok  nem  állnak  rendelkezésre,  akkor  utólagos 
elszámolási kötelezettség írható elő.

 (3) A méltányossági segély összege alkalmanként nem lehet kevesebb 1.000.- Ft-nál,  éves 
összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-
át, kivéve az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetet, ahol a méltányossági segély 
éves összege legfeljebb az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  800 %-a 
lehet.
Méltányossági segély megállapítására háztartásonként évente két alkalommal van lehetőség.
(4)  A  polgármester  a  meghozott  döntéséről  a  Népjóléti  Bizottságot  a  soron  következő 

ülésén tájékoztatja.
(5)  Méltányossági  segélyt  igényelni  jelen  rendelet  1.  számú  mellékletét  képező 

nyomtatványon, a nyomtatvány elválaszthatatlan részét képező csatolandó dokumentumokkal 
lehet.”

11. §  A Rendelet 40. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:

/Adósságcsökkentési támogatásban részesülhetnek jelen rendelet alapján azok a személyek,  
akiknek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg/

„ac) az öregségi nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének 300 %-át három, vagy 
több gyermeket  nevelő család,  vagy gyermekét  egyedül  nevelő szülő esetén,  illetve 
akinek háztartásában rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesülő, 
vagy súlyos fogyatékkal élő személy él, és”



12. § A Rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság iránti kérelmet a Korm. rendelet 

1. és 9. sz. mellékletét képező nyomtatványokon, a nyomtatványok elválaszthatatlan részét 
képező csatolandó dokumentumokkal együtt kell benyújtani.”

13. § (1) A Rendelet a következő 15. alcímmel egészül ki:

„15. Természetben nyújtható egyéb szociális ellátások”

(2) A Rendelet 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46.  § (1) Az  önkormányzat  az  átmeneti  segélyre  jogosultak  részére,  annak  eljárási 

szabályai szerint természetbeni ellátás formájában támogatást nyújthat.
  (2) A természetben nyújtható ellátások formái:
a) étkezési utalvány;
b) élelmiszercsomag;
c) szociális tűzifa.
  (3)  A  szociálisan  rászorulók  részére  a  téli  fűtéshez  szükséges tűzifa  biztosításához 

természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható, a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011. (Xll.23.) BM rendelet 
1. számú mellékletében megállapított összmennyiség erejéig.

   (4)  A  gyermek  étkezetetés  térítési  díjának  támogatására  vonatkozó  szabályokat  a 
mindenkor  hatályos,  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátásokról  és  a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

   (5)  A  szociális  alapellátás  térítési  díjának  támogatására  vonatkozó  szabályokat  a 
mindenkor hatályos, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és 
térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.”

14. § A Rendelet IV. Fejezet Záró rendelkezések a következő 47. §-sal egészül ki:
„47. § (1) Ez a rendelet 2011. február 18. napján lép hatályba és a hatályba lépése után indult 
ügyekben kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti
a) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet;
b) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 43/2006. (VI.27.) önkormányzati rendelet;
c) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 55/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet;
d) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 73/2006. (XII.18.) önkormányzati rendelet;
e) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 24/2007. (VI.26.) önkormányzati rendelet;
f) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2008. (II.04.) önkormányzati rendelet;
g) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 24/2008. (VI.24.) önkormányzati rendelet;
h) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 47/2008. (XII.20.) önkormányzati rendelet;



i) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 10/2009. (III.01.) önkormányzati rendelet;
j) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 44/2009. (XII.19.) önkormányzati rendelet;
k) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 24/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelet.”

15. § A Rendelet 
a)  14.  §  (1)  bekezdésében,  21.  §  (1)  bekezdésében  a  „környezettanulmányt  lehet 
készíttetni”  szövegrész  helyébe  a  „környezettanulmány  végezhető”  szöveg,  a 
„készíttethet” szövegrész helyébe „végezhet” szöveg;
b) 14. § (2) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében a „félévnél” szövegrész helyébe a „hat 
hónapnál” szöveg;
c) 26. § (2) bekezdésében a „lakásfenntartási támogatás” szövegrész helyébe „lakhatást 
segítő támogatás”, a 27. §-ban a „normatív, valamint helyi lakásfenntartási támogatást” 
helyébe „lakhatást segítő támogatást”;
d) „8. Méltányos jogcímen járó ápolási díj” alcíme helyébe „8. Méltányos ápolási díj” 
alcím,  a  30.  §-ában  a  „méltányos  jogcímen  járó  ápolási  díjat”  szövegrész  helyébe 
„méltányos ápolási díjat” szöveg;
e) „13. Méltányos jogcímen járó közgyógyellátás” alcíme helyébe a „13. Méltányos 
közgyógyellátás” alcím
lép.

16. § A Rendelet 
a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
lép.

 17. § A Rendelet 3. § (4) bekezdése, valamint 8. melléklete hatályát veszti.

 18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
(2)  Azon személyek esetében, akiknek a helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatásra való 
jogosultsága 2012. március 31. napján fennáll, a lakhatást segítő támogatást a lakásfenntartási 
támogatást  megállapító  döntésben meghatározott  időpontig kérelem benyújtása nélkül  meg 
kell állapítani.

Budapest, 2012. február 23.

                   dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
    polgármester



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az egyes  szociális,  gyermekvédelmi,  foglalkoztatási,  illetve megváltozott  munkaképességű 
személyek  ellátásait  meghatározó  törvények  2012.  január  1-jei  hatállyal  módosították  a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit.
A rendelet módosítását a jogszabály változása tette indokolttá.

Részletes indokolás

1.  §-hoz: A  kérelemhez  szükséges  kötelezően  benyújtandó  dokumentumok  körét 
szabályozza.  A jogharmonizáció megteremtése érdekében a magasabb szintű jogszabályok 
változásából eredő módosítások kerültek átvezetésre.

2. §-hoz: A tárgyévben egy alkalommal benyújtandó igazolások, illetve nyilatkozatok körét 
határozza meg. 

3.  §-aihoz: A  pénzbeli  és  természetbeni  ellátás  megállapításának,  folyósításának  és 
elszámolásának szabályairól rendelkezik.

4. §-hoz: A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételéről rendelkezik.
5.  §-hoz:  A szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások  formáit 

határozza meg.
6. §-hoz: Az átmeneti segély mértékét, jogosultsági feltételeit szabályozza.
7.  §-hoz:  A rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  mértékéről,  jogosultsági  feltételeiről 

rendelkezik.
8.  §-hoz:  A  lakhatást  segítő  támogatás  jogosultsági  feltételeit,  a  támogatási  összeg 

kiszámításának módját és mértékét, valamint a támogatás folyósítását szabályozza.
9. §-hoz: A méltányos jogcímű ápolási díj jogosultsági feltételeit határozza meg.
10.  §-hoz:  A méltányossági  segély  jogosultsági  feltételeiről,  az  igénylés  rendjéről  és  a 

támogatás mértékéről rendelkezik.
11. §-hoz:  A jogharmonizáció megteremtése érdekében a magasabb szintű jogszabályok 

változásából eredő módosítások kerültek átvezetésre.
12. §-hoz: A méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó kérelem nyomtatványok kerültek 

meghatározásra.
13. §-hoz: A természetbeni támogatásként nyújtható szociális ellátásokról rendelkezik.
14. §-hoz:  A korábbi rendelkezések bővülésével a szakasz számozásának módosítása vált 

szükségessé.
15.  §-hoz:  A  magasabb  szintű  jogszabályi  változásoknak  megfelelő  módosítások 

átvezetéséről rendelkezik.
16.  §-hoz:  A  rendelet  mellékleteiben  történt  módosítások  kerültek  átvezetésre,  ezért 

szükséges a mellékletek változásáról rendelkezni.
17-18. §-aihoz: A rendelet hatályáról rendelkezik. Annak érdekében, hogy a 2012. március 

31.  napjával  megszüntetésre  kerülő  támogatási  forma  miatt  a  támogatásban  részesülő 
személyek ne kerüljenek hátrányos helyzetbe szükséges rendelkezni az átmeneti időszakról.



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, 2012. február 23.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
  polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. február 28.

dr. Peitler Péter s.k.
        jegyző


