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 43/2006. (VI. 27.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló - 19/2006. (IV.01.) 
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) b) pontjában, a 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, valamint a 47. § (1) 
bekezdésében, az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 16. § (1) bekezdésében, 
továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormány rendeletben 
(továbbiakban: Korm. rendelet) kapott felhatalmazása alapján az alábbiak szerint módosítja a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV. 01.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet). 
1. § A rendelet 9. §-ának (1) bekezdése, és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(1) Kerületi segélyt igényelni jelen rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatványon, a 
nyomtatvány elválaszthatatlan részét képező csatolandó dokumentumokkal, valamint jelen 
rendelet 6. számú mellékletének egyidejű csatolásával lehet. A kérelmet a Polgármesteri 
Hivatal Szociális-Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodájához kell benyújtani. 
(2) A kerületi segélyt a támogatási szükséglet alapozza meg, melyet a jelen rendelet 7. számú 

mellékleteként csatolt függeléke alapján kell kiszámítani. A függelék tartalmazza a 
kérelmezőnek egy alkalommal adható maximális segély összegét is. 

2. § A rendelet 14. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Időskorúak járadékát a Korm. rendelet 2. sz. mellékletét képező nyomtatványon lehet 
igényelni. 
3. § A rendelet 22. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A rendszeres szociális segély iránti kérelmet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Szociális–Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodáján a Korm. rendelet 
3. számú mellékletét képező nyomtatványon, a nyomtatvány elválaszthatatlan részét képező 
csatolandó dokumentumokkal egyetemben, továbbá jelen rendelet 6. számú mellékletének 
becsatolásával kell benyújtani. 
4. § A rendelet 24. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:   
Az ápolási díjat a Korm. rendelet 4. számú mellékletét képező nyomtatványon lehet 
igényelni, annak 5., 6. számú mellékletének, továbbá jelen rendelet 5., 6. számú mellékletét 
képező nyilatkozatok és igazolások  egyidejű csatolásával. 
5.§ A rendelet 25. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Temetési segélyt jelen rendelet 4. számú mellékletét képező nyomtatványon, a nyomtatvány 
elválaszthatatlan részét képező csatolandó dokumentumokkal, valamint jelen rendelet 5. és 6. 
számú mellékleteinek egyidejű csatolásával a Polgármesteri Hivatal Szociális- Egészségügyi 
és Gyermekvédelmi Irodájához kell benyújtani. A temetési segély iránti kérelem a temetési 
számla kiállításától számított három hónapon belül nyújtható be. 
6. § A rendelet 28-29. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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                           A méltányossági közgyógyellátás megállapításának szabályai 

(1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a 18. életévét 
betöltött szociálisan rászorult személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának 
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 25%-a, és  

a) a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj 180 százalékát,  

b) egyedülálló esetében pedig a mindenkori legkisebb saját jogú öregségi nyugdíj 230 
százalékát. 

(2) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság iránti kérelmet a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális-Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Irodájánál  a Korm. rendelet 9. sz. mellékletét képező nyomtatványon, a 
nyomtatvány elválaszthatatlan részét képező csatolandó dokumentumokkal egyetemben kell 
benyújtani.  

 (3) A méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmekről első fokú határozatával a jegyző 
dönt. A jegyző döntése ellen a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz1 
címzett fellebbezéssel lehet élni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
melyet a XVIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális-Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Irodájához kell benyújtani.  

7. § (1) A rendelet 30. §-ának számozása 29. §-ra, 31. §-ának számozása 30. §-ra változik.  
A rendelet 3. §-ának v) pontja, valamint  4., 5., 6., 7., 7/A, 7/B, 9., 9/A, 9/B. számú   
mellékletei jelen rendelet kihirdetése napján hatályát vesztik. 
(2) A rendelet 5/A. sz. melléklet számozása 5. sz-ra, 5/B. sz. melléklet számozása 6.sz-ra, 8. 

sz. melléklet számozása 4. sz.-ra, 10. sz. melléklet számozása 7. sz-ra változik. 

Záró rendelkezések 

8. § (1) Jelen rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
Budapest, 2006. június 22. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

Indokolás 

Általános indokolás 

A rendelet módosításait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (Szt.) 2006. július 1-én hatályba lépő, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet rendelkezései tették indokolttá. 

                                                 
1 A 15/2007. (V.02.) sz. rendeletmódosítás alapján a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala új neve: Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
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Részletes indokolás 

1-5. §-hoz: a Korm. rendelet melléklete tartalmazza a rendszeres szociális segély, a 
közgyógyellátás, az ápolási díj, az időskorúak járadékának megállapításához szükséges, 
továbbá az ápolási díjhoz, közgyógyellátáshoz kapcsolódó igazolások 
kérelemnyomtatványait. Így a rendeletben szereplő ezen kérelemnyomtatványok hatályon 
kívül helyezésére kerül sor, és a rendelet további mellékleteinek számozása megváltozik. 
6. §-hoz: a méltányossági közgyógyellátás a szociális biztonság védelmének, illetve 
megőrzésének célját szolgálja azáltal, hogy a szociálisan rászorult személyek részére az 
egészség megőrzésével és a betegséggel összefüggő kiadásokat kompenzálja.  
A Szt. továbbra is a méltányossági közgyógyellátás keretszabályait határozza meg, a 
jogosultság feltétele az egy főre eső havi jövedelem, illetve a havi rendszeres gyógyító ellátás 
költsége.  
A méltányossági közgyógyellátás jogosultságának megállapítására a továbbiakban a jegyző 
rendelkezik hatáskörrel. 
7. §-hoz: a Korm. rendelet melléklete tartalmazza a rendszeres szociális segély, a 
közgyógyellátás, az ápolási díj, az időskorúak járadékának megállapításához szükséges, 
továbbá az ápolási díjhoz, közgyógyellátáshoz kapcsolódó igazolások 
kérelemnyomtatványait. Így a rendeletben szereplő ezen kérelemnyomtatványok hatályon 
kívül helyezésére kerül sor, és a rendelet további mellékleteinek számozása megváltozik.  
A rendelet értelmező rendelkezéseiben szabályozott közgyógyellátási igazolvány fogalma 
hatályát veszti. 
A méltányossági közgyógyellátás megállapításának szabályai a rendelet 28. §-ban 
szerepelnek, így az azt követő §-számozások megváltoznak. 
8. §-hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.   
Budapest, 2006. június 22. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2006. június 27. 
 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
          j e g y z ő  

 


