Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
54/2012. (X. 26.) 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, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében 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.) számú
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„12. § Átmeneti segély elsősorban azok számára állapítható meg, akik olyan élethelyzetben
vannak, hogy a támogatás kifizetésének elmulasztása krízishelyzetet eredményez, amely a
kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti.
Ilyen élethelyzet 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.”
(2) A Rendelet 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához
természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható az önkormányzat rendelkezésére álló
összmennyiség erejéig.”
2. § A Rendelet a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § Az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás havi
összege 2.500- Ft azon személyek esetében, akiknek háztartásában az Szt. 38. § (2) bekezdése
alapján számított egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a lakásfenntartási
támogatás jogosultsági jövedelemhatárát.“
3. § Hatályát veszti a Rendelet 9. § (2) bekezdés d) pontja, 28. §-a, 29. §-a és a 30. §-a.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2012. december 31. napján
hatályát veszti.

(2) Azon személyek részére, akik jelen rendelet kihirdetésének napján jogosultak méltányos
ápolási díjra a támogatás havi összege 2012. december 31. napjáig folyósításra kerül, azzal,
hogy a már megállapított méltányos ápolási díjra való jogosultság jelen rendelet hatályba
lépésének napján megszűnik.
Budapest, 2012. október 24.

dr. Peitler Péter
jegyző

Ughy Attila
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelet módosításának célja a használt fogalmak pontosítása, valamint a rendeletben
szabályozott kötelező és az önkormányzat által önként vállalt feladatok végrehajtásának
hatékonyabbá tétele.
A méltányos ápolási díj megszüntetésével összefüggésben elvégzett hatásvizsgálat alapján
látható, hogy a rendeletalkotás elmaradása azzal a következménnyel járna, hogy
önkormányzatunk nem tud megfelelni a jogállamiság követelményének, vagyis annak, hogy a
jogalkotó a szabályozási célokat hatékonyan szolgáló és felsőbb szintű jogszabállyal nem
ütköző jogszabályt alkosson, szem előtt tartva a forrásokkal való felelős gazdálkodás
alapelveit. Azon személyek, akik részére korábban méltányos ápolási díj került
megállapításra, másik, havi rendszerességgel érkező pénzellátást jelentő támogatás állapítható
meg. Az átmeneti rendelkezésben foglaltak alapján kellő idő áll rendelkezésre ezen
támogatások jogszerű igénylésére.
Részletes indokolás
1. §-hoz: Az átmeneti segélyben részesülők körét, valamint a szociális rászorultság alapján
kiosztható tűzifa mennyiségét pontosítja.
2. §-hoz: Az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás havi
összegét teljes körűen meghatározó rendelkezés.
3. §-hoz: A hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmazza. Hatályát veszti a méltányos ápolási
díj megállapítását szabályozó rendelkezés.
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. § (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. október 24.
dr. Peitler Péter
jegyző
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. október 26.
dr. Peitler Péter
jegyző

Ughy Attila
polgármester

