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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2020.  (III.  31.)  önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere - a koronavírus elleni 
védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése, és a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4) 
bekezdése alapján - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CIJCXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  11.a.  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  25.  §  (3)  bekezdés  b) 
pontjában,  26.  §-ában,  32.  §  (3)  bekezdésében,  45.  §  (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a következő rendelet alkotja: 

1.§  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli 
és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások 
helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  2.  § a 
következő m) ponttal egészül ki: 

[E rendelet alkalmazásában:] 

„m) rendkívüli élethelyzet járvány következtében: a koronavírus járvány következtében beállt olyan 
helyzet, amely akut módon veszélyezteti a kérelmező és adott esetben családja legalapvetőbb 
étkezési, egészségügyi és lakhatási igényeinek kielégítését." 

2. §  A  Rendelet  23/C.  § az alábbi  (4)  bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A  rendelet  5.  §  (1)-(5)  bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a  26/A. §-ban  szabályozott 
támogatás esetében." 

3. §  A  Rendelet a következő  26/A. §-sal  egészül ki: 

„26/A. § 

(1)  Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető - a  2.  § m) pontja alapján - járvány 
következtében rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére rendkívüli települési 
támogatást nyújthat maximum  30.000,- Ft  összegben: 

a) egyedülálló esetén annak, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének meghaladja a 200%-át,  de  nem haladja meg a 300%-át, vagy 

b) családban élő esetén annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,  de  nem haladja meg a 
250%-át. 
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(2)  Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető - a  2.  § m) pontja alapján — járvány 
következtében rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére rendkívüli települési támogatást 
nyújthat maximum  50.000,- Ft  összegben: 

a) egyedülálló esetén annak, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy 

b) családban élő esetén annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 

(3) A  járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli élethelyzetre tekintettel folyósított támogatás 
kifizetése postai úton vagy átutalással kerül kifizetésre a megállapítástól számított  15  napon 
belül. 

(4) A  járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetre tekintettel folyósított támogatás iránti 
kérelem kizárólag e rendelet  1.  számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be. 

(5) A  járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetre tekintettel folyósított támogatás iránti 
kérelmek ismételt benyújtása között ugyanazon kérelmező — egyedülálló vagy család — esetében 
legalább  30  napnak kell eltelnie. 

(6) A  járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetre tekintettel folyósított támogatás iránti 
kérelem egy naptári évben legfeljebb  3  alkalommal nyújtható be. 

(7) A  járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetre tekintettel folyósított támogatás abban 
az esetben adható,  ha  az élethelyzet megoldása az önkormányzat más intézményei által nyújtott 
szolgáltatásokkal nem megoldható. 

(8) A 26/A. §-ban  szabályozott esetekben havi jövedelemként a kérelem benyújtásakor aktuális havi 
nettó jövedelem a bírósági végrehajtásról szóló  1994.  évi LIII. évi törvény szerinti közvetlen 
bírósági letiltással (a továbbiakban: letiltás) csökkentett összege vehető figyelembe.  A  letiltást 
hitelt érdemlően igazolni szükséges. 

(9) A  rendelet  4.  §  (2)  bekezdés  d),  e), g),  h)  pontjainak, valamint a  4.  §  (5)-(7)  bekezdéseinek 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni a  26/A. §-ban  szabályozott, járvánnyal összefüggően 
beállott rendkívüli helyzetre tekintettel folyósított támogatás esetében. 

(10) A  járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetre tekintettel folyósított támogatás 
kizárólag a Kormány által a koronavírus-veszély miatt elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt 
nyújtható, ezen belül addig, amíg 

a) a Kormány, hasonló céllal általánosan, országos érvénnyel életbe nem léptet, helyi 
támogatási formát, vagy 

b) a költségvetésben erre a célra elkülönített keret ki nem merül. 

Záró rendelkezések 

4.  §  (1)  E rendelet  2020.  április  1.  napján lép hatályba. 

(2)  E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően a járvánnyal összefüggően beállott 
rendkívüli helyzetre benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 



A  pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló  11/2020.  (III.  31.)  önkormányzati rendelet indokolása 

1. Általános indokolás 

A  módosító rendelet a következők szerint változtat a pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain. 

2. Részletes indokolás 

az  1.  §-hoz 

A  Szociális Rendelet értelmező rendelkezései körét bővíti 

a 2. §-hoz 

A  Szociális Rendelet alkalmazási körére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket 

a 3. §-hoz 

A  rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeit szabályozza. 

a 4. §-hoz 

A  hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



   

1.  melléklet 
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Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 
a koronavírus járvány miatt rendkívüli élethelyzetbe került 

személyek részére 

A  támogatás utalását (csak egyet jelöljön be!) 

- postai úton 

o a lakóhelyemre 

o a tartózkodási helyemre, vagy 

- bankszámlaszámra kérem 

o bankszámlaszámom•  

Kérelmező adatai:  

A  kérelmező neve.  Születési neve.  

Születési hely, idő-  Anyja neve.  

Családi állapota •  Telefonszáma.  

Személyi ig. száma •  Érvényességi ideje.  

Lakcímkártya száma  TA.1 száma:  

Adóazonosító száma:  

Lakóhelye (állandó). Bejelentés ideje.  

Tartózkodási helye Bejelentés ideje  

A.  Együttlakó házastárs élettárs és gyermekek adatai 

Név Szül. hely, idő 
(év, hónap, nap) 

Anyja neve TAJ 
száma 

Rokonsági 
fok 

(házastárs, 
élettárs, 

gyermek, 
stb) 
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B.  Az együttlakó család jövedelmi viszonyai 

Jövedelem típusa 
Kérelmező 
jövedelme 

Házastárs / élettárs 
jövedelme 

Egyéb hozzátartozók 
jövedelme 

Munkaviszonyból 
származó jövedelem, 

táppénz 

   

Nyugdíj, rokkantsági 
ellátás, rehabilitációs 
ellátás / Árvaellátás 

   

GYES, GYED, GYET 

   

kormányhivatal vagy 
munkaügyi szervek 
által folyósított 
rendszeres pénzbeli 
ellátások 

   

Családi pótlék 

 

_ 

 

Gyermektartásdíj 

   

Végrehajtás alá vont 
jövedelem (letiltás 

összege) 

 

. 

 

Egyéb jövedelem pl.: 
alkalmi munkából 

származó stb. 

   

A  család összes havi 
nettó jövedelme 

, 

Egy főre jutó havi 
nettó jövedelem a 

családban  (Ft) 
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A  kérelem indoklása:  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a jogosulatlanul igényelt ellátást a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  17.  §-a szerint kamataival 
növelt összegben visszafizettetheti. 
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a közigazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez, az iroda ellenőrzést szolgáló adatkéréséhez. 
Kijelentem, hogy kérelmem teljesítése esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  82.  §  (3)  bekezdés a) pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 
Tudomásul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozott döntés annak közlésekor véglegessé 
válik. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

Kelt:  év  hó nap 

aláírás 

A  kérelemhez csatolni kell:  

• A  kérelmező és a vele egy családban élők jövedelméről, valamint a bírósági 
végrehajtásról (letiltás) szóló igazolásokat, vagy 

• a JSZSZGYK (Család- és Gyermekjóléti Szolgálata) által a kérelem alátámasztására 
vonatkozóan kiállított nyilatkozatot 
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