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EMBEBI enoľonn:['s s lzoľľsjĺ'ę

JEęYzoroľYVI KIvoNÁT

Készĺilt: Az Emberi Erőforľás Bizottság 2016. augusztus 24-én (szerda) 09,00 órakor
a Józsefuiárosi Polgármesteri Hivatal

(Bp. VIII., Baross u.63-67.) III. emelet 300-as tárgyatőjábarlmegtartott 6. rendes ülésérol

ĺ09/2016. (.VIII.Z4.) sz. EMBI határozat (11 igen. 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett)

Az Emberi ErőÍbnás Bizottság az a|ábbi napirendet fogadja eI:

NapÍrend:

I. Átľuházotthatáskörbenmeghozhatódöntések:

t. JavasIat hátľalékkezelési támogatás iránti kérelmek elbíráIásáľa
(írásbe ĺi elő terj es ztés)
Előterjesztő : Sántha Péterné - alpolgármester

il. Képviselő-testiiletielőteľiesztések:

1. Javaslat pályázati dłintések meghozataLára ,,A
alacsony státuszú Iakosság éIetkiiľiilményeinek
ľehabilitácíĺíja Budapesten'' (V EKOP-6.2.1-t5) c.
benyúj tás ával kapcsolatban
(ír ásb eli előteĘ e s ztés, SÜ RGosS EG)
Előterjesztő: dr. Kocsís Mĺźté, - polgórmester

dr' Sára Botond - alpolgórmester
dr. Ferencz orsolya - kepvtselő
Kąiser József - képviselő
Guzs Gyula - képviselő

ZART ULES

r. Áfuuházotthatásktĺrbenmeghozhatódöntések:

Napiľend I/1. pontja: Javaslat hátľalékkezelési támogatás irántĺ kéľelmek elbíráIására
(írdsb eli előterj esztés)
Előterj es ztő : Sántha P éterné _ alpol gĺźľmester

leľomlott településrészeken élő
javítása, táľsadalmi és fizikaĺ
felhívás támogatási kérelmének

zÁnľ tir,És



110/2016. (.VIII.24.) sz. EMBI határozat (12 ĺgen' 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfonrás Bizottság úgy dont, hogy:

1. javasolja a polgármesternek, hogy |IIl-
Oulatti lakos részére a 04-2859/f016. szamú tigyiratban
jogosultságot és ezzęI egyidejűleg hátralékkezelési támogatást
osszegben ahatáĺozat 1. számli meIlékletében foglalt tartalommal.

Feleiős: polgármesteľ
Hataĺidő : 20 i 6. auguszfils f4.

teIepĺilési
állapítson

trímogatiásra való
meg 82.696,- Ft

il.

2. j3]'asolja a po'glírmesternek' t'ogy II
szám alaiti lakos ľészére a 04-2f37/20I6. számú ügyiratban teleptilési

állapítsontámogatásra
meg25.410,-

való j ogosultságot és ezze| egyidej űleg hátr a|éId<ezelési támo gatást
Ft ö ssze gb e n a határ o zat f . számu mellék1etében fo glalt tartalommaI.

Felelős: polgármester
Hatfuĺdő : 20 1 6. ausus ztus 24.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: I{umánszolgá|tatá'si |Jgyosztá|y
CsaIádtámogatási Iľoda

A Í1U2016 (vIII.f4.) sz.határozat mellékleteit a kivonat melléklete tarta|mazza.

Képvis elő.testĺileti előteri esztések:

Napirend II/1. pontja: Javaslat pá|yázati dłintések meghozataláľa ,,L leľomlott
ielepülésrészeken éIő alacsony státuszrĺ lakosság éIetkłĺľĺi|ményeinek javítása, táľsadalmi és
fizikai ľehabilitáciĺója Budapesten'' (vEKoP-6.2.1-ĺ5) c. felhívás támogatási kérelmének
benyrij tásával kapcsolatban
(írásb eĺi előteĘ esztés)
Előterjesztő: dľ- Kocsis Mdté - poĺgármester

dr. Sdra Botond - aĺpoĺgármester
dr. Ferencz orsolya - képviselő
Katser József - lrepviselő
Guzs Gyula - ĺtepviselő

111/2016. ("VIII.24.) sz. EMBI hatáľozat (l2 ieen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellgtt)

AzEmberi Erőfonĺís Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesnés meg!źtrgyalásźú.

Felelős: polgánnester
Hataridő: 201 6. augusztus f5.

A döntés végrehajtźtsátvégző szervezeti erység: Rév8 Zrt.



Budapest, 2016. augu sztus 24.

A jegyzőkłĺn5rvi kivonat hitelgs:.-

\. x 6q.
A jeryzőkönyvi kivonatot készítette: -_
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U* J/_L---_-___
Pálka Dóra
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője

a Szery,ezési és Képviselői Irođa vezetője
Ja'

Zentai Oszkár s. k.
elnłik



ÁĄc>

1. számtĺmelléklet

ktatőszźtĺ: 04-..,.'...,'...12016.
IJ gyintéza: Nedbálné Bagó Kľisztina
Telefon: 333-5744/14
Fax: 314-14i6

|! szociaiis@jozsęfuaľos.hu

Tárgy: telepĹilési tlámogatásra vaIó jogosultság, ezzel egyidejiĺIeg háÍľalékkezelési
támogaúás megáIlapítása egyłĺsszegben a lakhatasi kíadásokhoz kapcsolóđó hátralék
kiegyenlítéséhez

Budapest Fővríros vm. kertilet

HÁTÁno ZAT

Józsefuárosi Önkormanyzat Képviseló-testtilete źltzr|

áftl:házott hatáskörömben eljárva az Emberi Erőfonas Bimttság j
mélĹá

ďatti Iakos részére ezen beliil a lakhaĺási
kiadásoktroz kapcsolóđó hátralék kiegyenlíteséhez f016. július 01. napjától 82.696,- Ft, azaz
Nyolcvankettőezcr-hatszázkilencvenhat forint ĺisszegű hátľalékkezelésĺ támogatĺíst
állapítok megaz alábbi tész|etezés és feltétęlek szeľint:

. Társasház fęlé 82.696,- Ft, azaz Nyolcvankettóezer-hatszěpf,<ĺlencvenhat foľint
egyiisszegben történő átutďással.
sz,áĺnllaszám: tl7 07 02 4 -223 129 1 4
Tarsasház:108l Budapest' Rĺákóczi út 65.
Közös képviselő: Szomszéd Andľasné,

Hatźlrozatom ellen a döntés közlésétől számitott 15 napon beltillehet fellebbezést benyujtani.
A fellebbezést a Józsefuarosi Polgĺámiesteľi Hivatal Humránszolgáltatłási LJgyosr'źiy
Csaláđtámogatásí hodájan kellbenyujtani. (1082 Budapest, Baross u. 66_68.)

A fellebbezést a Buđapest Főváĺos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testlilete blľát|ja el, mely a sérelmezett döntést vaĺamint az azt mege!őző e|iáĺást vlzsealju
melynek soľán nincs kötve a fellebbezésben foglaltaliüoz. A fellebbezés illetekmentes.

INDoKoLÁs

!- a lakhatási kiadásołüoz kapcsolódó hátľalék kiegyenlítése érdekében a
Józsefuaĺosi Szociĺális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közponĺrál (a továbbiakban:
JSZSZGYK) települési tĺímogatas, ez.zs'| egýdejiĺleg hátalékkezelési trámogatás iľanti
kérelĺnet nyujtott be, tekintette|' ana, hogy a Tfusasház feté összesen 103.370,- Ft összegií
hátraléka keletkezett.
Ađósságcsökkentési és hátralékkezelési tĺámogatásban a koľábbiak során még nem részesült.

Nevezett tulajdonosként egyedril é! az 1szobás, 50 mz-es lakásban.
oľegségi nyugđíjellátĺásban ľészestil, melynek havi összege 86.105,- Ft' A hátľďék
kialakulásában szerepet játszott, hogy KéreLnező 97 éves, havi győgyszet kiadásď magasak,

|ł,;|u Ivitt . íü) n, Érĺtl 'ĺ^oú-
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azonbaÍI közgyógyellátásra nem jogosult, iey nyugdíjanak összegéból nem tudja
maľadéktalanul fizetri a lakásfenntaĺĺĺssď kapcsolatos kĺiltségeit.

-rl}a 
harom hónapos elógondozási iđőszakban a sztmĺtra előírt egytittmĺíködési

kötelezettséget rendben tefesítette. A JSZSZGYK źÄta| készített helyszíni
kömyezettanulĺnany soľán megállapítást nyert, hogy a laklás megfeieIően renđben tartott.
Nyilatkozata a|ap1źn a szźlmáĺa előírt 20 % önĺészfizetési kötelezettséget csďádja
segítségével, egy osszegben töľténő fizetćsscl vállalni tudja.

A szociáĺís igazgatásrő| és szociális ellátásokľól szrc\ó 7993. évi IIL tv. (a továbbiakban: Szt.)
45. $ (i) bekezdés đ) pontja aLapjźn,,aképviselő testtiIet azetöwény renđelkezéseia|apjtn
nyújtott pénzbeli és temlészetbeni ellátások kiegészítésekén| ĺinkormányzati rendęletben
meghatarozott feltételek alapján teIepĺilési támogatast nyí}jt. Települési tĺímogatás keretében
nyujtható támogatás kiilönösen a lakhatásí kiadáso}ňoz kapcsolódó hátalékot felhďmozó
személyek tészéĺe,, nýjtott teleptilési támogatás.

A háfualékkezelésbe bevonható adóssĘgal ręndęlkező személy vagy család hátralélkezelési
támogatásta jogosulttá vĺĺlhat, amerľryiben a hátraléka a hátaJékkezelésbe bevonható
adósságtípusok kozé tartozik és egyĹittes összegtik legfeijebb őtszźaezer forint, a
há'ta|é|&ezelésbe bevonható háüalékok valamelyikénél fernďló Íaĺtozása legalább két havi,
Iegfeljebb huszonnégy havi, - kivételt képez ez a\ől' azoĺ kérelmező, aki a kéľelem
benyújtásakor a háfualékĺ<al érintett szo|gáItatőva| megkiit<itt, érvényes ńszletťuetési
szerződéssel rendelkezik és az abban foglaltakat szeĺzsdésszerllen teljesíti - vagy a közĺizemi
đíjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, ahźz,taľtÁsban az ęgy frre jutó jövedelem nem
baIađja meg az önkomlányzat renđeletében meghatáľozott ősszegbatźtt, valamint akí a
teleptilésen elismert minimáIis Iakasnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik'
komforĹfokozattól fiiggetienül az adóssággal érintett Budapest MIt. keriilet terĺiletén iévő
lakrásban él, és aki az áÄta|a lakott ĺakáson kívĹil szt' 4. $ (1) bekezdés b) pontjában
megfiatáttozott más ingatlannal nem rendelkezit és akinek a kérelemmel érintett Iakásra

taľtási vagy éIetjáľadéki szęrzodésę ning5, feltéve, hogy vĺíllalja az adőssĘ és a teleprilési
önkoľľnányzat áhta| megĺálIapított adóssiágcsökkentési támogatás kül<jnbözetének megfizetését
és a Központ javaslata a támogatźls megállapítasaĺa vonatkozit továbbá véila|ja a
hátralékkezeIésí tanácsadason való részvételą vďamint igazoLja, hogy az az aÄőssäggal
éľintett, a kérelmező által életvitelszerÍĺen lakott ingatlan lakás céljémsr.oLgél'.

A hetyi sz.abźůyokata Budapest Fővaros VItr. keriilet Józsefuarosi onkonnányzat Kęviselő-
testĹiletének 2015. március 01. napjától hatályos, a pénzbelri és természetbeni, valĺmint a
személyes gondoskodást nyujtó szociáIis és gyenĺrekjóléti e]látások helyi szabĺílyďról szóló
1,0/2015. (m.Oi.) iinkormányzati rendelete (atovábbiakban: oR.) taÍtÄLmazza^

Az oR. 9. $ (1) bekezdése aĺapjźn lalňatĺási kiađásolüoz kapcsolódó hátralékot felhďmozó
személyek ĺ észerc hátralélłí<ezelési táĺrogatás nyujtható.

Tekintettel urra, hogy-{!áztartásáhana havi egy fiíre eső jövedelem 86.105,- FĹ
meiy meghďadja az oR 10. $-(T)T-ekezdés c) pontjában fogtďt értéIúatÁĄ mely egyeđiil élő
esetén az öregségi nyugdíj minđenkori legkisebb összegének 300 o/o.a 8016. évben: 85.500,-

Ft), azonban nem haladja megaz on l t. $ (1) bekezdésében foglďt értékJ7atźtrt,mely egyediil
élő esetén az öľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb iisszegenek 400 %o-a (2016. évben:

1 14.000,- Ft) esetében az oR 1 1. $ (1) bekezđése ďapján a polgrírmester az Embeľi Erőfonás
Bizottság javaslata ďapján dönt a hátrďékkezelési támogďrásra vďó jogosultságróI.

Nevezett tészéte
- köriiIményeiq

8a
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- az on. g. $ (9) bekezdés a)-đ) pontjaiban foglďtakat,
- a CsďáđŁámogatási koda és a JSZSZGYK javaslatát, valamint
az Ernberi Eľőfonás Bizottság ........../201,6. o/IIl. 24.) számű'hatźrozatźlbantett javaslatát
is figyelembe véve a teieptilési tĺĺmogatásra vďó jogosultságot, ezze! egýdejríleg a
hátralékkezeIési Łámogatźĺsta va\ő jogosuitságot a rendelkező részbęn foglaltak szerint
méltányosságból megáliapítottam.

AkéreIemhezcsatoltiratokalapjánmegállapítĺástnyeľt,nogyQkéretmemegfeIel
az tn. 10. $ (1).(2) bekezdésęiben foglalt jogosultsági fcltétcleknek

Nevezett körtilĺnényeit az ÖR. 9. $ (4), (6) bekezđéseiben meghatározott đokumentumokbaĺl
foglaltakat, valamint a Kĺizpont 9. $ (7) bekezdése a|apjan benýjtott javaslatát figyelembe
véve - a lalrhatási kiadasolĺúroz kapcsoIóđó hátralék kiegyenlítéséhez _ a települési
támogatásľa, ezzeI egyiđejiĺIeg aháta|ékkezelési támogatasra való jogosultság a rendęlkező
részben foglaltak szerint megállapítasra került.

A háfoďékkezelési táľnogatás méľtéke - az ađós vátlalásától fiiggően - az Ön. 13. $ (1)
bekezdésének b) pontja alapjn a bevont adósság 80 Yo-a az onrész egy összegben t<jrténő
megfizetése esetén' amennyiben a bevont adósság összege rtem éri el a 200.000,- Ft-ot.
AZ oR. 13' $ (2) bekezdése alapjan ahźta\ékkęzelési támogatás <isszege legfeljebb 250.000,-
Fr.

A hivatkozott jogszabály 14. $ (1) bekezdése éľtelmében a hátľaléĺťkezelési támogatźs . az
adós vállalasától fiiggően - egJ összegben az adósságkövetelés jogosultja részétę átutalással
keľtil folyósítrásra utólag, minđen hónap 15. napjáig.

A jegyzó a hátalékkezelési támogaŁíst _ az adós vaIlalásától fiiggően _ egyĺĺsszegben az
adósságkövetelés jogosultja részére átutalássď folyósítja.

Edósságkezelési szolgiáltatásba bevont adóssága 1 03.3 70,- Ft.

Mindezeka|apjáĺazönkotmányzatitĺímogatasösszege:

Társashaz 82.696.- Ft
Osszesen: 82.696.-Ft

-áltat 

erytisszegben Íizetendő önľész összege:

Taľsashaz 24.674.-Ft
Osszesen: 20.674.-Ft

Táiékoztatom. hogy az on. lą. $ (2) bekezdés b) pontjai alapjan a hátľďékkezelési
támoeatĺís folvósításának feltétele. hogy a támogatrísra jogosult abáfraIékkez-ęlési támogatás
megáIlapítĺásań|szĆióhatáĺozatjogetőre emelkedését követő 15 munkanapon belüI:
. az első 31ftąl6mmal befizľltett önľészről szóló igazolást a Polgámlesteri Hivatď
HumánszolgráltatásiTJgyosztáty Családtámogatási kodájan(I}8zBudapest Baĺoss u 66-68.)
bemutatja

Felhívom firyelmét hogy a hátľalékkezelési üĺmogatás folyósííísához sziilĺséges
feltételek hatáľidőľe úöľténő nem teljesítése esetén a tämogatáls nem keľiil folyĺósításľa,

8{



illetve a teIeptilési támogatrásra, ezzel egyidejríleg a hátralékkezelési támogatásľa való
jogosultsága megszíĺnik'

Az oR. 14. $ (3) bekezdése értelmében a (f) bekezdésben meghattĺozott határiđő a
hátralékkezelési támogatasĺa jogosuIt írásban benffitott' inđokolássď ellátott kérelme ulapján
egy alkďommal 15 munkanappal meghosszabbítható, melyet legkésőbb a hatánđó utolsó
napjáig lehet benyĹljtani a Polgĺírmesteri Hivatďhoz.

Minđezekľe tekintettel a ľenđelkező részben foglal'tak aiapjan hatáĺońan.

A tényállas alapjául elfogadott bizonyítékot iĺatok:
- kéręlem és aĺľrak jogszabályban meghatarozott mellékletei,
- az Embeľi Eľőforľas BizottsĘ ......'.ĺf0I6. (WII. 24.) száĺrruhatáĺozaÍában foglalt
javaslat.

ľ'elhívom firyelmét, hogy a jogosultság feltétęlęit érintő Iényeges tények, köľülmények
megvźitozását (közös háztartásban élők szrímanak vďtozásą a báztaĺtźs havi jöveđelmének
véůtozásą az á]|anđó lakóhely, tartózkođási hely va|tozélsa, stb.) 15 napon belĺĺl kiiteles
bejelenteni a tźstogatást megállapító szervnek.

Tájékoztatom, hogy a közigazgatźlsi hatósági eljarás és szolgráltatís általános szabáĹyairő|
szőlő 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 66. $ (1) bekezdése alapján' a(<l az eljárás során vďamely
határnapot, hatráridőt önhibáján kívĹil elmulaszÍott,igazo|ási kérelĺnet terjesztiret eIő.

Tájékoztatom továbbĄ bogy az on. g. $ (5) bekezdése szeľint a kéteLmęző a kérelem
benyťljtrásakoľ kłiteles vállalnÍ, hogy ameľnyiben védendő Íogasztői nyilvántaľtásba keľĺil
és nincs műszaki akadá|ya" gondoskodik az e|őreťlu;etős fogyasztásméľők felszeľeléséről a
hátralék*el érintett ttam-, gáaszolgéltatás esetében.

Felhívom fieĹelmét. hogy az oR. 14. $ (4) bekezdése éľte]mében amennýben a
hátďé}kezelési trímogatásra jogosult szeméIy a kéľelmében eryiĺsszegű łinľész befizetését
vállalta és a Q) bekezdés szerinti köteIezettségének nem tesz e|eget, az öľľész ľészletekben
történő fizetésére a 9. $ (9) bekezdésében foglďt előzetes egrüttműködés és a Köąpontrál
benyújtott ĺsmételt kérelem benffiíísát kłivetően van lehetősége.

Hatźroratom jogalapja az Szt.9. $-ą 25. $ (3) bekezđés b) pontja' 32. $ (3) bekezdése, 45. $
(l) bekezdés đ) pontja, az oR. 9. $ (4)-(7) bekezdései, 10. $ (1)-(2) bekezdései, 11. $ (1),

bekezdese, 13. $ (l) bekezdes b) pontją (2) bekezdasą 14. $ (1) bekezdésą (2) bekezdés b)
pontją (4)bekezÄése, a Ket. 33. $ (1) bekezdése, 66. $ (1) bekezdése, 71. $ (1) bekezÁése,72.

$ (1) bekezdése, 101. $ (2) bekezdese. A fellebbezés lehetősége a KeĹ 98. $ (1) bekezdése,

99. $ (1) bekezdése, 102. $ (1) bekezdése, 107. $-a aIapjan keľtilt mestatfuozźsta. A szociális
igazgaiási eljĺírłás azSn,.16. $-a alapján költség- és illetékmęntes.

Hatáskörömet a Magyaroľszág heýi önkoľmányzataiĺól szóÍő 201ĺ. évi CI.)co(DĹ tv.
(Mi'tv.) 41. $ (4) bekezđése, azSzt.4/A. $ (1) bekezdés a) pon1ią az Öą. 3. $-ą a Ket. 19. $

Q)bekezdése, illetékességemet azSzt.32/A. s (1) bekezdésą az oR. i. $-a és a Ket. 21. $ (1)

bekezdés a) pontja á||apit1ameg.

Budapes! 20i6. augusztus ...........

dľ. Kocsis Máté
poIgáľmesteľ
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2. száÍnilmelléklet

Iktatószám: 04-............12016.
TJgyntéző: Nagy lbolya
Telefon: 333-5744/15
Fax:314-1416
szocialis@jozsefvaľos.hu

Táľgy: telepiilési támogatasra való jogosultság, ęzzeI egyidejűIeg hátľalékkezelési
Ĺámogatás megállapítása egyłisszegben a lakhatasi kiadásolĺJroz kapcsolódó hátralék
kiegyenlítéséhez

r-
HATÁno z^T

Buđapest Fővaľos VIIL keriilet Józsefvrárosi
átn:hazott hatískörömben eljárva az Emberi

onkormrĺnyzat Képviselő-testiilęte á|ta|
Erőfon4s Bizottság javaslata alupján

szarÍL
telepüIésĺ.támogatásľa való jogosuttságot ezen belül a kiadásokhoz kapcsolódó
hátľďék kiegyenlítéséÍĺez 2016. május 10. napjátóI 25.410,. Ft, azaz Huszoncltezer-
négysrÁníz forínt összegií hátľalékkezelésĺ támogatátst á||apítok meg az alábbi tész|etezés
és feltételek szerint:

o Jtôzsefvárosi GazdáIkodási Kiĺzpont Zrt. feIé 25.4t0,- Fą azaz Hvszonötezer-
négy százÍsz forint egyiisszegben történő átutalassal.
Azonosító szám: 0033809

Hatĺírozatom ellen a dőntés közlésétőI számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyujtani.
A fellebbezést a Józsefuáĺosi Polgĺárrnesteri Hivatď Humáĺszolgáltatási Ügyoszĺíly
Családtámogatasi kodájan kell benyujtani. (1082 Budapest, Baross u' 66-68.)

A fellebbezést a Budapest Főviíros VIII. kerĺilet Józsefuĺáľosi onkonnanyzat Képviselő-
tesfiilete bíľalja el, mely a séľelmezett dĺintés! vďamint az azt megelőző eljáľást vusgáLją
melynek soĺiín nincs kötve a fellebbezésben foglalakhoz. AfelIębbezés ilIętékmentes.

INDoKoLÁs
rI a lalĺIratrási kiadásotĺhoz kapcsoIódó háfuďék kiegyenlítése éľđekébęn a
Józsefuĺáľosi SzociáIis SzolgáItató és Gyeľmekjóléti KözpontnáI (a továbbiakban:
JszsZGYK) telepiilési tĺámogatrás, ezzeI egytdejiíleg háfuďékkezelési támogatás iľĺántí
kérelmet nyujtott be, tekintettel aľz. hogy a Józsefvłáĺosí Gazdáĺkodási Központ Zĺt. (a
tovríbbiakban: JGK Zrt.) felé 37.762,- Ft összegli, a Díjbeszedő Zrt feÍé 9,926-Ft, azELNfri
Nyľt. felé 65.248-Ft-os hátľaléka keletkezett. A takásbéľleti szeľződés alapján a béľleti
szeruődés iđőtartama 2009. december 3 t. napján lejárt. Jetenteg jogcím nélkiití lakĺáshasznĺáló'
Ađósságcsök]<entési és hátľalékkezelési tlámogatrásban a koľábbiak során még nem ľészesiilt.

Nevezett egyeđril é! a 27,6 m2-eso 1 szobás iinkormanyzati lakásban, jogcŕm nélktili
IakáshasznráIóként. TartozÁsa 4 havi lakbér, amely 2009.09.0L..2016.03,3l. közötti

4,
a



időszakban keletkezett. NyugellátásbőI sztrmazó havi jövedelmének összege 79.785-Ft.
Kéľelmező nyilatkozata szeńnt hźĺĺúéka ĺehéz anyagi helyzetébo7 adódott megromlott
egészségi áÍIapota miatt magas a gyógyszerkĺiltsége. Szemének megbetegedése míatt a|iglźt,
jelenieg műtétre vaľ.

-lr 
a harom hónapos előgondozasi időszakban a szźrŕra előírt együttmfüödési

kötelezettséget rendbęn teljesítette. A ISZSZGYK źital készített helyszíni
kornyezetĹanulmány soľán mcgállapítást nyeľt, hogy a lakás megfelelően renđben tartott.
Nyilatkozata alapjan a szźlmźra eÍoirt. 

,fU Yo onĺészťuetésí kötelezettséget egyösszegben
történő Íizętéssel válIalni tudj a-

A szociĺális igazgatźsĺő| és szociáIis ellátásokról szóIő 1993. évi lil. tv. (a továbbiakban: Sĺ.)
45- $ (1) bekezdés d) pontja ďapján ,,a képviselő testÍiĺet az e torvény rendelkezései ďapjan
nýjtott pénzbelí és teľmészetbeni ellatasok kiegészítéseként önkormányzati ľendeletben
meghatározoťt feltételek alapjan települési támogatríst nyrijt- TelepĹilésí trárnogatas keľetében
nyujtható támogatás ktil<ĺn<jsen a lałÍratási kiadásoküoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részéte,' nyújtott teleptilési tlímogatás.

A hátľalélĺftezelésbe bevonható adóssággal rendelkező személy vagy család hátďékkezelési
támogatĺásľa jogosulttá válhat, amernyiben a hátra|éka a hźta|ékkezelésbe bevonható
adósságtípusok kozé tartonk és együttes összegfü legfeljebb otsztzezer forint' a
hábalékkęzęlésbe bevonható háfualékok valameIýkénél fennálIó .tnĺtozźsa legaĺább két havi,
legfeljebb huszonnégy havi, - kivételt képéz ez a|ó| azon kéreImező, aki a kéľelem
benyijúísakoľ a hátalékkď érintett szo1lgáitatőval megkdtöą érvényes ĺészletfizetési
szerződéssel ľenđelkezik és az abban foglaltakat szerzőđésszeraenteljesíti -, vagy a közüzęmi
đíjtntozźsa miatt a szolgáůtatást kikapcsolták, aháztartásbaľ az ęgy főre jutó jövedelem nem
hďadja meg az önkormlányzat rendeletében meghatráĺozott összeghatart' valamint aki a
teleptilésen elismert minimális lakásnagysĺágot és minőséget meg nęm haĺadó lakrásban lakik,
komfoľtfokozattól fiĘgetlentil az adóssággď érintett Budapest VIII. kerĺilet teľtiletén lévő
lakasban é1, és al<l az áitala lakott lakáson kívül szt. 4. $ (1) bekezđés b) pontjrában

meghatráľozott más ingatlaĺnal nem rendelkezilq és akinek a kéreIemmel érintett iakĺĺsra
taÍtási vagy é|etjatad€(g' srcrzódése nincs, feltéve, hogy vállďja az adósság és a teleptilési
tinkoľmaĺryzat által megáIlapított ađóssagcsökkentési tamogatás ktilönbözetének megfizetését
és a Központ javaslata a támogatás megállapitásata vonatkozik, továbbá váůLa|ja a
háfualékĺ<ezelési tanácsađíson való részvételt, vďamint igazoLją hogy az az adőssĘga|
érintett, a kéľelmező által élewitelszeriien lakott ingatlan lakrás céIjźra szolgá|.

A helyi szabáiyokata Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefurárosi onkormĺínyzat Képviselő-
tesĽ.tĺletének 2015. máľcius 01' napjától hatályos, a pénzbeli és terrnészetbeni, valamint a
személyes gonđoskodĺást nyujtó szocíális es gyennetjóiéti ellátłások helyi szabáJyalrőI szó|ó

t0l20t5. GII.01.) iinkonnĺínyzati rendelete (atovábbiakban: oR.; taĺta7mazla.

Az oR. 9. $ (1) bekezdése alapJán lakhatasi kiadrásołüoz kapcsotódó hátalékot felhalmozó
személyek részére hátralélJ<ezelési támogatas nyujtható.

Tekintettel aľľa, hogy jogcÍm nélkiili haszráIó esetében az ÖR 11.$. (3) bekezdése a|apjaaa
polgámrester az Emberi Eröfonas Bizottság javaslata alapjĺán dönt a háfualéłkezelési
támogatĺásľa vďó jogosultságtő| 

"z.z.aJ, hogy akik az adóssággal érintett lakásban jogcÍm
nélktili haszúlóként lakik és a 10. $ (i) bekezdésben foglďtaknak megfelelnet a
háftatékkezelési tĺámogatĺásba bevonható adósságtípusok közĺil csak a lakbér' iakashaszrálati
dfi és kap csolóđó ktĺIön szolgźůtatźsi díj hátraték vonható be.

Nevezett ĺészére

ę
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- körüIményeit,
- azoą. q' $ (9) bękezđés a)-đ) pontjaiban fogIďtakat,
- a Csďadtámogatasi kođa és a JSZSZGYK javaslatát, vďamint
az Emberi Erőforťas Bizottság ....,...../2016. CVilI. f4.) számihatźrozatábaĺ tett javaslatát
is figyelembe véve a települési támogatrísra való jogosultságot, ezzet egyiđejiĺleg a
bátra\é|d<ezelési támogatÁsľa való jogosultságot a renđelkező részben foglaltak szerint
méltányosságból megállapítottam.

A kérelemhez csato\tiratok alapjan megállapítottu'o" noeyt.kérelmę megfelel az
oR. to. $ (1)-(2) bekezdéseiben foglďt jogosultsĘi feltételeknek.

Nevezett körulményeit az oR. 9. $ (4), (6) bekezdéseiben meghatźĺozott dokumentumokban
foglaltakat, valamint a Központ 9. $ (7) bekezdésę aIapján benyujtott javaslatźń figyelembe
véve - a iakhaüási kiađásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez _ a telepĹilési
tiímogatásrą ez.ze| egyiďejiileg a hátralékkezelési tĺímogatásra való jogosultsag a ĺenđelkező
részben foglďtak szeńnt megállapításľa kertĺlt.

A Hátralélkezelésí támogatás mértéke az oR. 13. $ (2) bekezdés alapjan a hátralékkezelési
tźmogatásösszegelegfeljebbkęttőszázotveÍLezetforint.

A hátratékkezelési támogatás mértéke . az adós vállatásától függően - az oR. 13. $ (1)
bekezđésének b) pontja a|apján a bevont adósság 80 %o-a az önĺész egy összegben t<irténő
megfizetése esetén, ameľuryiben a bevont adósság összege nem éri el a 200.000,- Ft-o!

A hivatkozott jogszabáIy 14. $ (1 ) bekezđése éľtelmében abätraléId<ezelési trámogatás az ađós
v'a||alasátőI fiiggően _ egy ĺisszegb eB' - az adósságkövetelés jogosultj arészétę átutalassaI keľül
folyósítasra utólag, minden hónap 15. napjáig.

A jegyző ahátalék,kezelési támogatźst_ az adós vrállďásától fiiggően _ egy összegben az
adósságkovetělés jogosultj a tészśrę átutďással folyósítja.

rr[ađósságkezelési szolgáItatásba bevont adóssága 3|.7 62,- Ft.

Mindezek alapján az tinkormrínyz atl tÁmo gatáls összege:

Kisfalu Józsefuaľos i Y agonsazÁáIkodó Kft. 25.410.- Ft
Osszesen: 25.140,-Ft

Iláltal egyłĺsszegben Íizetendő önĺész összege:

Kisfalu Józsefuláĺosi Vasyoneazdálkođó Kft . 6.352,-Ft
Osszesen: 6352.-Ft

Táiékoztatom, hogy az Ôn- tł. $ (2) bekezdés a)-c) pontjai aJapjn a hátľalékkezelésÍ
támoeaÍáq folvósít.ásápak feltétele. bogy a trámogatásra jogosult a hátľalé}:kezelési támogatás
megállapítlásáłől szőIőhatározatjogeľőľe emelkedéséú kiivető 15 munkanapon beliil:
- az adósságkövetelés jogosultj ával a megállapodást, Yagy a rész|etťlzetési szeruődést
megkäti,
- és az e|ső alkalommal befizetett önrész(ek)ľől szóló ígazo|ást ä Polgámresteri Hivatal
HumánszoigáÄtatási Ügyosztlály CsatádŕámogaÚási Iľodáján (1082 Budapest, Baross u. 66-
68.) bemutatja,
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- és a hátratékkezelési tanácsadőva| ahátraLéIł'kezelési megállapodást megkłiti.

Felhívom frgyelmét, hogy a hätra|ékkezelési támogatas folyosításához sztikséges feltételek
haüĺridőre ttiľténő nem tetjesítése esetén a tímogatáls nem keriil folyósításra, ilietve a

települési támogatásrą ezze! egyiďĄllLeg a hátľalélkezelési támogatásra vďó jogosultsága

megszűnik.

AZ oR. 14. s (3) bekezdése értelmében a (2) bekezđésben meghatfuoznÍt határidő a
hátra|é!<kezelési támogatasra jogosult írásban benyújtott, indokolással eilátott kérelme aĺapján
egy ďkalommal 15 muĺkanappal meghosszabbítható, melyet legkésőbb a hataľiđő utolsó

napjáig lehet benyújtani a Polglármesteľi Hivatalhoz.

Mindezekľe tekintettel a rendeIkező ĺészben foglaltak alapjáĺ hatfuoztam.

A tényallás ďapjául elfogađotĽ bizonyítékot iratok:
- kérelemésaĺnakjogszabá|ybanmeghatározottmeliékletei,
- az Emberi Erőfonas Bizottság ........../f0I6. CVIII. f4.) számíhatfuozatäban foglalt
javasĺat.

Felhívom Íiwelmét. hogy a jogosuttsag feltételeit éľintő lényeges tények, köľiilmények
megvéůtozÁsát ftözös háńaĺ:tasban' é|ók sńmźnak vźltozÁsa, aháztartźs havi jövedelmének

vźltozźsa" az źliranđó lakóhely, taľtózkodási hely változásą stb.).15 napon belĺil köteles
bej elenteni a támo gatást megźt|Iapítő szervnek.

Tájékoztatom, hogy a kongazgatási hatósági eljárrís és szolgĺáltatiís áItalános szabályaiľól
sző|ő f004. évi cxl,. tv. (KeQ 66. $ (1) bekezdése alapján, a7ĺ az eljánás soran valamely
hatámapo! határidőt önhibájan kívĺil elmrrlasztott, ígazolási kéľelĺnet terjesztlret elő.

TáĘékoztatom továbbĄ hogy az on. q. $ (5) bekezdése ďapjan a kérelmező a kéľelem

benyr1jtásakoľ ktiteles vállalni, hogy amennyiben védendő fogyasztĺíĺ nyilvántaľtásba keriĺI
és nincs míiszaki akadaLya, gondoskodik az e|őreťlzetős fogyasztásméľők felszereléséľől a

hátrďélĺlket érintett átam., gázszolgáItatás esetében.

Ahatfuozatom jogalapja azSzt.9. $-ą 25. $ (3) bekezdés b) pontją 32. $ (3) bekezdése, 45. $
(1) bekezdés d) pontją az ÖR.9. $ (1), (4)-(7) bekezđései, 10. $ (1)-(2) bekezdései, 11. $ (3)

bekezđése, 13. $ (1) bekezdés a) pontją (f)bekezdése, 14. $ (1) bekezdése,(2) bekezdés a)-c)

pontjai, a Ket. 33. $ (1) bekezđésą 66. $ (1) bekezđésą 71. $ (1) bekezdésą 72. s G)
Ĺ"k""dés", 101. $ (Z)bekezdése' A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. $ (1) bekezdése''99. $
(1) bekezdése, 102. $ (1) bekezdése, l07. $-a atapjrán keľiilt meghaĺíľoztsta. A szociflis
igazgatźsíeIjarrás az Sń.. 16. $.a ďapjan koltség- és illetélonentes.

Hatásköriĺmet a MagyaroľszĘ he|ý önkoĺnanyzatairó| sző|ó 2011. évl CL)oo(D(. tv.

(Mötv) 41. $ (4) tekJzđése, azSzt.4/A. $ (l) bekezđés a) pontja,. az oR. 3. $-a, a KeĹ 19. $

iz1aekezae'", ĺit"teto.égemet az,Sťĺ.32lA. E (1) bekezdése, az oR 1. $-a és a Ket. 21. $ (1)

bekezdés a) pontja állapítja meg.

Budapest 2016. augusztus . -........
đľ. Kocsís Máté

poigármester
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