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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 31/1997 (XI. 4.) SZ. RENDELET 
7/1997. (III. 10.) sz. rendelet 

a többször módosított 30/1996. (X. 1.) sz. a pénzbeni és természetbeni szociális 
juttatásokról szóló rendelet módosításáról 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 32. §-ban, 45. §-ban, 46. §-ban, 47. §-ban 
foglaltak, valamint az 1996. évi CXXVIII. tv. 1-3. §-ban, 7. §-ban, 11. §-ban foglaltak 
figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról 
szóló, többször módosított  30/1996. (X. 1.) sz. rendeletét: 
1. § A rendelet 2. § (2) bek. az alábbiak szerint módosul: 
 a.) temetési segély 
2. § A rendelet 4. § (3) bek. az alábbiakkal egészül ki: 
A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell az 2.) sz. melléklet 
szerinti jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot. (2/a melléklet) 
 a.) 67 %-os munkaképességvesztés esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Országos Orvosszakértői Intézetének I. fokú orvosi bizottsága szakvéleményét a munkaképesség %-
os csökkenéséről, 
      b.) vak személy esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy vak-személyi 
járadékban részesül (kivéve: ha az önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásában szerepel) 
 c.) aktívkorú nem foglalkoztatott esetén: 
- a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamának kimerítéséről szóló határozatot, vagy 
- a Főv. Munkaügyi Központ igazolását az együttműködési kötelezettség teljesítéséről, 
3. § A rendelet 6. §-a: Rendelkezések az egyes pénzbeni támogatási formáknál - alcím alatti 
szövegrész a következőképpen módosul: 
 1.) rendszeres szociális segély: rendszeres szociális segélyben lehet  részesíteni azt a 
személyt, aki  
 a.) 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve vakok 

személyi járadékában részesül, 
 b.) aki 62. életévét betöltötte, 
 c.) aktív korú nem foglalkoztatott,  
feltéve mindhárom esetben, ha megélhetése más módon, önhibáján kívül - nincs biztosítva, azaz a 
 a.)-b.) pontban jelölt személy esetén, ha a havi jövedelme, valamint családjában az 1 főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át1 
 c.) pontban megjelölt személy esetén: ha a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át2, valamint családjában az 1 főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, és létfenntartást 
biztosító vagyona sem neki, sem családjának nincs. /Nem tekinthető létfenntartást biztosító vagyonnak 
az ingóság, továbbá az az ingatlan melyben a személy és családja lakik. 
Nem állapítható meg rendszeres szociális segély annak a személynek: 
 a.) aki egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve, ha annak összege nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át a (a 18. életévét betöltött 67 %-os 
munkaképességcsökkenést igazoló, valamint vakszemélyi járadékban részesülő személy esetén, ill. 
aktívkorú nem foglalkoztatott esetén a rendszeres pénzellátás összege nem éri el a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 70 %-át.) 
 b.) aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, ill. szabadságvesztés büntetését tölti, 
 c.) jövedelempótló támogatásra való jogosultságának időtartama alatt együttműködést nem 
vállalónak minősül, 
 d.) katonai szolgálatot teljesít. 
A rendszeres szociális segélyben részesülők igényjogosultságát az önkormányzat (polgármester) 
évente egyszer felülvizsgálja. 
4. § Átmeneti szociális segély és gyermekvédelmi segély - alcím alatt 
 1.) -ban foglalt segélyezhetőségi összeghatárok az alábbiak szerint módosulnak: 
 a.) felnőtt korú egyedülálló személy esetén: a mindenkori sajátjogú nyugdíj minimum 150 %-
a/hó, 
 kisk. gyermeket nem nevelő házaspár esetén: a nyugdíjminimum 120 %-a/hó. 

                                                 
1 jelenleg 9.200,- Ft 
2 jelenleg 8.050,- Ft 



 Egyedülálló szülő: 
  1 kiskorú gyermekkel:   a nyugdíjminimum 130 %-a 
  2 kiskorú gyermekkel:   a nyugdíjminimum 120 %-a 
  3 vagy több kisk. gyermekkel:  a nyugdíjminimum 110 %-a 
 Házaspár: 
  1 kiskorú gyermekkel:   a nyugdíjminimum 120 %-a 
  2 kiskorú gyermekkel:   a nyugdíjminimum 110 %-a 
  3 vagy több kisk. gyermekkel:  a nyugdíjminimum 100 %-a 
A rendelet ezen alcím alatti 1.1., 1.2., 1.3. bekezdései változatlanok maradnak, az 1.4. bekezdés 
kimarad. 
 b.) A rendelet (2) bek-ben szereplő temetési segély alcímhez tartozó 2.1. bekezdés az 
alábbiakra módosul: „a települési önkormányzat Képviselő-testülete temetési segélyt nyújthat annak, 
aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, 
vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. A segély összeg nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költségeinek 10 %-ánál, de nem haladhatja meg temetésenként a helyben szokásos 
köztemetés költségeit. Ettől különös méltányosságból - bizottsági javaslat alapján - a polgármester 
eltérhet. 
 c.) A rendszeres nevelési segély alcím alatti rendelkezés az alábbiak szerint változik: 
A rendszeres nevelési segély megállapításának általános feltételei:  
- a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori sajátjogú nyugdíjminimum 90 %-át nem éri el. 
A rendeletben foglalt többi feltétel és rendelkezés ezen alcím alatt változatlan marad. 
5. § 1.) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 2.) Ezzel egyidejűleg a 30/1996. /X.1./ sz. rendelet 6. §-ban foglaltak, valamint a 6. § átmeneti 
szociális segélyre és gyermekvédelmi segélyre vonatkozó 1./ pontjába foglalt rendelkezések és a 
rendszeres nevelési segélyezés alcím alatti feltételrendszerből a nyugdíjminimum %-os aránya 
hatályát veszti. 
 
B u d a p e s t ,  1997. március 6. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az 1994. évi VI. törvénnyel, majd az 1996. évi  CXXVIII. sz. törvénnyel módosított 1993. évi III. 
törvénynek megfelelően módosulnak a helyi önkormányzati rendeletek. 

RÉSZLETES INDOKLÁS 
1. § A pénzbeni és természetbeni ellátások egyes formái közül a gyógyszer támogatást 
megszünteti. 
2. § Az eljárási rendelkezéseket tartalmazó rendelkezések kiegészülnek a módosított törvény által 
meghatározott eljárási rendelkezésekkel a rendszeres szociális segélyezés vonatkozásában. 
3. § A rendszeres szociális segély jogszabályi feltételeinek újraszabályozását tartalmazza a 
módosított törvény jogosultsági feltételeinek figyelembe vételével. 
4. § A korábbi rendeletben meghatározott segélyezési összeghatárokat módosítja, illetve a 
gyógyszertámogatásra vonatkozó rendelkezéseket hatálytalanítja, valamint a rendszeres nevelési 
segélyre vonatkozó egyik feltételt módosítja. 
5. § A módosított rendelet hatályba lépését mondja ki, ill. megjelöli a hatályon kívül helyezett 
rendeletet. 
 
B u d a p e  s t ,  1997. március 6. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 
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