
Budapest XVIIL kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének

76/2012. (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 25. § (3) bekezdés 
b.)  pontjában,  32.  §  (3)  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. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  §  (1)  Átmeneti  segélyben  részesülhet  a  létfenntartását  veszélyeztető  rendkívüli 
élethelyzetbe  került,  valamint  időszakosan  vagy  tartósan  létfenntartási  gondokkal  küzdő 
személy,  ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 220%-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át nem haladja meg."

2. § A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülhet a gyermek, ha a gyermeket 
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli  élethelyzetbe került és a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át nem 
haladja meg."

3.§ Rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„44.  §  (1)  Méltányos  közgyógyellátásra  jogosult  az  a  18.  életévét  betöltött  szociálisan 
rászorult  személy,  akinek a  havi  rendszeres  gyógyító  ellátás  költsége  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének legalább 15%-a és 
,,a) a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át.
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Budapest, 2012. december 13.

Ughy Attila 
polgármester

dr. Peitler Péter 
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A  nyugellátások  és  egyes  más  ellátások  2012.  január  havi  emeléséről  szóló  335/2011. 
(XII.29.) számú Korm. rendelet és a nyugellátások és egyes más ellátások emeléséről 2012. 
évi ki- egészítő emeléséről szóló 287/2012 (X.l 1.) Korm. rendelet az egyes nyugellátások 
emeléséről  rendelkezett.  A  rendelet  módosítását  az  tette  indokolttá,  hogy  a  nyugellátás 
összegének  emelkedésével  a  megfelelő  ellátás  biztosítása  érdekében  számos  szociális 
rászorultságtól függő ellátás jogosultsági jövedelemhatárát felemelni szükséges.
Az egyes szociális támogatások jövedelemhatárainak emelkedésével összefüggésben elvégzett 
hatásvizsgálat alapjánI látható, hogy a rendeletalkotás elmaradása azzal a következménnyel 
járna,  hogy  önkormányzatunk  -  szem előtt  tartva  a  forrásokkal  való  felelős  gazdálkodás 
alapelveit  -,nem  tud  megfelelni  a  Képviselő-testület  536/2012.  (X.24.)  sz.  határozatában 
foglaltaknak. Az egyes szociális támogatások jövedelemhatárainak emelésével kibővül azon 
kerületi lakosoknak a köre, akik nehéz helyzetben élnek, egészségi állapotuk megromlott.

Részletes indokolás

1.§-hoz: Az átmeneti segély jogosultsági jövedelemhatáráról rendelkezik.
2.  §-hoz:  A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  jogosultsági  jövedelemhatáráról 
rendelkezik.
3. §-hoz: A méltányos közgyógyellátás jogosultsági jövedelemhatáráról rendelkezik.
4. §-hoz: A rendelet hatályáról 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. § (l)-(2) bekezdése 
szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtotta válik, és a végrehajtotta vált 
rendelkezés a végrehajtotta válást követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. december 13.

Ughy Attila 
polgármester

dr. Peitler Péter 
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. december 20.

dr. Peitler Péter
jegyző


