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45/2004. (IX. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló - 32/2004. (V. 25.) 
Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 22/2004. 
(IV. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel 

módosított - 3/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt) 18. § (1)-(2) bekezdésében, a 29. § (1)–(2) bekezdésében, a 131. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. § (3) bekezdésében, 25. § (1) 
bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, valamint a 47. § (1) bekezdésében, továbbá az 1990. 
évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, 
az alábbiak szerint módosítja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 32/2004 
(V. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel 
módosított 3/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendeletet. 

1. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésének mb) pontja az alábbiak szerint módosul: 
mb) lakásfenntartás költségei a kerületi segély alkalmazásában: lakbér vagy közös 

költség (legfeljebb 15.000 forint/hó összeghatárig), albérleti díj (legfeljebb 15.000 
forint/hó összeghatárig), távhő szolgáltatás díja, valamint egyéb hőenergia felhasználás 
díja (legfeljebb 15.000 forint/hó összeghatárig), víz-és csatornahasználati díj, valamint 
szemétszállítás költsége (legfeljebb 15.000 forint/hó összeghatárig), villamos energia 
felhasználás (legfeljebb 8.000 forint/hó összeghatárig), PB gázfelhasználás és gázzal 
történő főzés (legfeljebb 5.000 forint/hó összeghatárig), telefon alapdíja (legfeljebb 
2.500 forint/hó), TV-előfizetés díja (legfeljebb 2.000 forint/hó), lakásbiztosítás díja 
(legfeljebb 2.000 forint/hó), hátralék befizetését igazoló számla, csekk (legfeljebb 8.000 
forint/hó összeghatárig), szilárd tüzelőanyag vásárlása (legfeljebb 30.000 forint/évente 
két alkalommal).  
(2) A rendelet 3. § (1) bekezdésének m) pontja az alábbi mc) ponttal egészül ki: 

mc) egyéb elismert költségek a kerületi segély alkalmazásában: a kérelmező nevére 
kiállított gyógyszer értékéről szóló számla, az egészségbiztosító által nem vagy csak 
részben támogatott egészségügyi szolgáltatások díjának megfizetéséről szóló számla 
másolata, a gyógyászati segédeszközök kiváltási költségéről szóló számla másolata, 
indokolt esetben terápiás célból javasolt, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítményekről szóló számla (legfeljebb 20.000 forint/hó összeghatárig). 
(3) A rendelet 3. § (1) bekezdésének g) pontja az alábbiak szerint módosul: 
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g) kerületi segély: a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és az átmeneti szociális 
segélyt magában foglaló segély, melyre az a személy jogosult, akinek családjában a 
jelen rendelet 11. § (2) bekezdésében felsorolt bevételek, valamint a jelen rendeletben 
elismert kiadások különbözetével keletkezett szabad felhasználású maradvány 
pénzösszeg nem haladja meg a 22.000,- forint/fő összeget havonta, egyedülálló személy 
esetében a 27.000,- forintot havonta. (Támogatási szükséglet) 

2. § (1) A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 
Kerületi segély formájában adható jelen rendelet alapján: 
(1) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
(2) átmeneti szociális segély. 

3. § (1) A rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (továbbiakban: rendkívüli támogatás) 

adható kerületi segély formájában annak a gyermeknek vagy gyermeket gondozó 
családnak, ahol időszakosan létfenntartással küzdenek vagy létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe kerülnek. A rendkívüli támogatás indokolt esetben a jelen 
rendelet 4. § (1) bekezdés B) pontjának c),d),e),f) és g) pontjaiban felsorolt 
természetben nyújtott szociális ellátásként is adható. 

(2) A rendelet 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) Rendkívüli támogatás adható alkalmanként vagy havi rendszerességgel, 

gyógyszertámogatásként is, vagy az egészségbiztosító által nem vagy csak részben 
támogatott egészségügyi szolgáltatások díjának megfizetésére, valamint a gyógyászati 
segédeszközök kiváltási költségére, továbbá indokolt esetben terápiás célból javasolt, 
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekre is. 

4. § (1) A rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) Átmeneti szociális segély címén kerületi segélyre jogosult az a személy, aki a 

létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzd. Átmeneti segélyre jogosultak elsősorban, akik 
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadásaik miatt, különösen betegség, elemi kár miatt 
anyagi segítségre szorulnak. 
(2) A rendelet 10. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) Átmeneti segély adható alkalmanként vagy havi rendszerességgel, 
gyógyszertámogatásként is, vagy az egészségbiztosító által nem vagy csak részben 
támogatott egészségügyi szolgáltatások díjának megfizetésére, valamint a gyógyászati 
segédeszközök kiváltási költségére, továbbá indokolt esetben terápiás célból javasolt, 
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekre is. 
(3) A rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti. 
5. § (1) A rendelet 11. § (2) bekezdésének l) pontja az alábbiak szerint módosul: 

l) a kérelem napját megelőző hónap befizetett vagy befizetésre váró, a kérelmező 
vagy a kérelmezővel egy háztartásban élő családtagja nevére, saját tulajdonú 
lakóingatlan vagy önkormányzati főbérlet hiányában az általa lakott ingatlan címére 
kiállított lakásfenntartás költségeit igazoló számla fénymásolatát. A segélyezett, a 
befizetésre váró számlák költségként való elismerése esetén, a segély kézhezvételétől 
számított 8 napon belül köteles a befizetett számlát vagy csekket a Polgármesteri 
Hivatal Szociális-Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodáján bemutatni. 



MÓDOSÍTÓ  RENDELET 
 

 
2006. április 1-től  

 

3 

(2) A rendelet 11. § (2) bekezdése az alábbi m) ponttal egészül ki: 
m) jelen rendelet 9. § (3) és 10. § (2) bekezdéseiben szabályozott 

gyógyszertámogatás címén kért kerületi segélykérelem mellé a kérelmező csatolni 
köteles házi-, vagy szakorvosának javaslatát a gyógyszer, az egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételéről, a gyógyászati segédeszköz használatáról vagy a terápiás célból 
javasolt gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény fogyasztásáról.  

(3) A rendelet 11. § (9) bekezdése e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti, ezzel egyidejűleg a (10) bekezdés számjele eggyel csökken. 
6. § (1) A rendelet 12. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(8) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 220 százalékát, egyedül élő esetén annak 250 százalékát, feltéve, hogy a 
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25 százalékát 
meghaladja. 
(2) A rendelet 12. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(9) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a lakásfenntartás 
elismert havi költségének 10 százaléka, de nem kevesebb, mint 2.500 forint/hó. 
(3) A rendelet 12. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(10) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente két alkalommal lehet 
benyújtani. A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy 
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi 
költség 2004. évben 600 forint. A helyi lakásfenntartási támogatást hat hónapra kell 
megállapítani. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő személy 
egyidejűleg adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek nyújtott 
lakásfenntartási támogatásra, valamint normatív lakásfenntartási támogatásra nem 
jogosult. 

7. § Az alaprendelet 2. és 11. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú 
melléklete lép. 

Záró rendelkezés 

8. § (1) E rendelet rendelkezései 2004. október 1. napján lépnek hatályba. 
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

Budapest, 2004. szeptember 23. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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I N D O K O L Á S 

Általános indokolás 

A rendelet módosításait a támogatásokra jogosultak körének kibővítése teszi szükségessé. A 
kerületi segély alkalmazásában elismert költségek mértékének megemelésével reményeink 
szerint növelhető azon személyek száma, akik a támogatást igénybe vehetik. Gyakorlati 
tapasztalatok alapján a helyi lakásfenntartási támogatásról szóló rendelkezések pontosítása, 
részletezése is szükségessé vált. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz (1) A kerületi segély iránt benyújtott kérelem elbírálása esetén a lakásfenntartás 
költségeként a hátralék befizetését igazoló csekke(ke)t, (legfeljebb 8.000 forint/hó 
összeghatárig) is figyelembe kell venni.  

(2) A kerületi segély iránt benyújtott kérelem elbírálása esetén figyelembe vehető egyéb 
elismert költségek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: a kérelmező nevére kiállított 
gyógyszer értékéről szóló számla, az egészségbiztosító által nem vagy csak részben 
támogatott egészségügyi szolgáltatások díjának megfizetéséről szóló számla másolata, a 
gyógyászati segédeszközök kiváltási költségéről szóló számla másolata, indokolt esetben 
terápiás célból javasolt, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekről szóló 
számla (legfeljebb 20.000 forint/hó összeghatárig), így ezt a rendeletben is át kell vezetni. 

2. §-hoz Kerületi segély formájában adható jelen rendelet alapján: rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás és átmeneti szociális segély. A gyógyszertámogatás, mint 
önállóan nevesített támogatási forma megszűnt, ellenben mind a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, mind az átmeneti szociális segély igényelhető gyógyszertámogatás címén.  

3. §-hoz A rendelet 8. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése miatt válik szükségessé 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendelkezéseinek pontosítása. 

4. §-hoz A rendelet 8. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése miatt válik szükségessé 
az átmeneti szociális segély rendelkezéseinek pontosítása. 

5. §-hoz Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy rendkívüli mértékben emelkedett azon 
kérelmezők száma, akik a kérelem napját megelőző hónap számláit nem tudják befizetni. 
Adósságuk és hátralékuk növekedésének, halmozódásának elkerülése érdekében a 
rendelkezés módosítása vált szükségessé. A segélyezett, a befizetésre váró számlák 
költségként való elismerése esetén, a segély kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a 
befizetett számlát vagy csekket a Polgármesteri Hivatal Szociális-Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Irodáján bemutatni. 

6. §-hoz A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultak körének bővítése érdekében 
vált szükségessé a rendelkezések módosítása. Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a 
személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát, egyedül élő esetén annak 250 
százalékát, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 25 százalékát meghaladja. A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra 
jutó összege: a lakásfenntartás elismert havi költségének 10 százaléka, de nem kevesebb, mint 
2.500 forint/hó. 
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A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente két alkalommal lehet benyújtani. A 
lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó 
elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2004. évben 600 
forint. A helyi lakásfenntartási támogatást hat hónapra kell megállapítani. A e jogcímen 
lakásfenntartási támogatásban részesülő személy egyidejűleg adósságkezelési szolgáltatásban 
részesülő személynek nyújtott lakásfenntartási támogatásra, valamint normatív 
lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. 

7. §-hoz A mellékletek módosítása a rendelkezések pontosítása miatt indokolt. 

Budapest, 2004. szeptember 23. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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1. sz. melléklet 
 
 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda 
 
_1184  Budapest, Üllői út 400.       ______________________________________ 
 

K É R E L E M 
kerületi segély megállapításához 

 
Szociálpolitikai Csoportja              részére! 
 
Gyermekvédelmi Csoportja részére! 
 
1. Kérelmező családi és utóneve (i):…………………………………………….. 

     Születési családi és utóneve (i):   : …………………….……………………… 
2. Születési helye:...………………………ideje:………év……………….…hó…………nap 
3. Anyja születési családi és utóneve(i): 
……………………………………………………………………………………. 
4. Családi állapota: ……………………………………………………………..…. 

5. Kérelmező bejelentett lakóhelyének címe:  
 
irányítószám:..…………város:………………………utca:……………………….. 
házszám:………emelet:………ajtó:…………. 
 
6. Tartózkodási  helyének címe:  
 
irányítószám:………város:…………………..utca:………………………………. 
házszám:……….emelet:………ajtó:………… 
 
7. Igénylő állampolgársága: …………………… 
8. Lakás adatai: (melyben a kérelmező lakik) 

1. önkormányzati       2. személyi tulajdonú    …..m2 alapterületű 

A lakás komfortfokozata: 

1. összkomfort           2. komfort  3. komfort nélküli 

Fűtés típusa: távfűtés villanyfűtés       egyedi            gázfűtés 

Milyen minőségben lakik a lakásban? 

tulajdonos     tulajdonostárs     haszonélvező     főbérlő     bérlőtárs     albérlő     egyéb 

Tart-e albérlőt, ágybérlőt: igen nem 

Ebből származó jövedelme: ……………Ft/hó 
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9. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 
 
Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Rokoni kapcsolat Havi nettó jövedelem 
      
      
      
      
      
      
      
 
9/a Kérelmezővel egy lakásban, de külön háztartásban élők adatai: 
 
Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Rokoni kapcsolat Havi nettó jövedelem 
      
      
      
      
      
      
      
 
9/b.  A családban élő gyermekek esetén a közép- és felsőfokú tanulmányokat nappali 

tagozaton folytatók iskolalátogatási igazolása csatolandó. 
 
9/c. A gyermekintézmény javaslata: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
10. Kérelmező és vele egy háztartásban élők jövedelme: 
Bevételek: - melyhez mellékelni szükséges: 
- utolsó havi nettó keresete: …………………………………………....Ft  
(hivatalos munkáltató igazolással, ennek hiányában munkanélküliség esetén a Munkaügyi 
Központ igazolása a regisztrálásról és alkalmi munkáról szóló nyilatkozat) 
- nyugdíj, járadék összege: …………….Ft (utolsó havi nyugdíjszelvény) 
- tartásdíj összege: ……………....Ft (jogerős bírói végzés és a folyósításról szóló igazolás) 
- családi pótlék összege (kk.esetén):……Ft (TB igazolás vagy ker.igazolással együtt) 
- fővárosi kompenzáció (víz, csatorna, szemétszállítás vagy távhő): …Ft (rezsi                                                           
számla kivonat) 
 
- önkormányzati rendszeres támogatások közül: 

LFT-t kapok ………………………………..………………...Ft/hó 

redsz.ker.sg-ben részesülök………………..…………………..Ft/hó 

méltányos közgy.ellátást kapok: ………………………..………Ft/hó 

ápolási díjban részesülök: ……………………………………..Ft/hó 

aktívkorú rendsz. szoc.sg-ben részesülök: ……………………..Ft/hó 

időskorúak járadékában részesülök: …………………………..Ft/hó 

rendsz. szoc.sg-ben részesülök: ……………………………….Ft/hó 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülök………….Ft/hó 

közlekedési támogatásban részesülök:. …..……………………Ft/hó 

kk.ebéd hozzájárulásban részesülök: ………………………….Ft/hó 

szoc.ebédtámogatásban részesülök:..………………………….Ft/hó 

házigondozásban részesülök: …………………………………Ft/hó 

11. Kérelmező kiadásai: (hiteles dokumentumokat csatolva) 
- kérelmező gyógyszerköltsége, egészségbiztosító által nem vagy csak részben támogatott 
egészségügyi szolgáltatások díja, a gyógyászati segédeszközök kiváltási költsége, indokolt 
esetben terápiás célból javasolt, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények 
költsége: ………………Ft/hó (névre szóló számlákat, valamint a házi-, vagy szakorvosi 
javaslatot mellékelve) 
- telefon alapdíja (minimálcsomag díja): ………………….Ft/hó 

- TV előfizetés (legolcsóbb programcsomag): ………….…Ft/hó 

- lakás lakbére:………………..Ft/hó (utolsó havi számla csatolandó) 

- közös költség: ………………Ft/hó (utolsó havi számla csatolandó) 
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- közüzemi díjak: …………………...(utolsó havi számla csatolandó) 

- lakásbiztosítás díja:………………...(utolsó havi számla csatolandó) 

 
 
 
 
 
12. Kérelmező és vele együtt élő közeli hozzátartozók vagyoni helyzete:  
(vagyonnyilatkozat kitöltésével) 
 

Tartási, életjáradéki, öröklési szerződést:           kötöttem             nem kötöttem 
 
13. A kérelem indokolása: (milyen célra kéri az önkormányzat pénzbeli támogatását, s miért?) 
 
*     a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 

b) átmeneti szociális segélyre (megélhetésre) 
az alábbiak miatt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
 
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez és továbbításához. 
 
 
B u d a p e s t , 200…   ……..……  hó    ………nap 
 

       
 ……………………………. 

        kérelmező vagy törv. képviselő aláírása 
 
*Megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
 
Külföldi esetén:  

a) a tartózkodási engedély másolatát; 
b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat,  
így különösen  
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ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló 
vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról, 
bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról, 
c) rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az 
ellátásra 
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2. sz. melléklet 

3/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

Függelék 

Jelen rendelet alkalmazásában 2004-ben a támogatási szükséglet az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra a kerületi segély alkalmazása során: 
 

1) A család rendeletben rögzített nettó bevételei a jelen rendelet 3. § (1) bekezdésének mb) 
és mc) pontjaiban rögzített rezsi számlák, valamint a kérelmező nevére kiállított számlával 
igazolt gyógyszerköltség, az egészségbiztosító által nem vagy csak részben támogatott 
egészségügyi szolgáltatások díjának megfizetéséről szóló számla, a gyógyászati 
segédeszközök kiváltási költségéről szóló számla, indokolt esetben terápiás célból javasolt, 
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekről szóló számla összegével 
csökkentve, és osztva a családtagok számával. A támogatás megítélésekor egyedülálló 
személy esetén a maradványösszeg nem lehet nagyobb, mint 27.000.- forint. Közös 
háztartásban élők (kettő vagy több fő) esetén a maradványösszeg nem lehet több, mint 
22.000.- forint/fő/hó. 

2) Egy család esetén, illetőleg egyedülálló személy esetén nem lehet több a tárgy évben 
igényelt kerületi segély összege 160.000.- forintnál. 

3) Jelen rendelet mellékletei szerint csatolt igazolások alapján kiszámított, a családban az 
egy főre jutó maradvány pénzösszeget figyelembe véve, a kérelmező szociális 
válsághelyzetének mérlegelése alapján családonként, illetőleg egyedülálló személy esetén egy 
alkalommal legfeljebb 40.000.- forint kerületi segély adható. 
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