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Előteľjesztő: Sántha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testtileti tilés időpontj a:2015. május 14.

Táľgy: Javaslat a pérr;beli és természetbeni, valamint a
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabá|yahől szóló
ti rendelet módosításaľa

személyes gondoskodást nffitó
I0l2015. (III. 01.) önkormányza-

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a rendelet elfogadásźůloz minősített szavazattöbbség
sztikséges.
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Váľosgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi

Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság véIeményezi X
Határ ozati jav as|at a bizottság' szźLmára:

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előter1esztés megtĺĺľgya-
|ását

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényá|lás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A szociális támogatási rendszer áta|akítźsának részeként a szocíźt|is igazgatásról és szociális
ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvényből (atovábbiakban: SZt.) 2015. marcius 1. napjától
hatályon kíviil helyezésľe került aZ adósságkezelési szolgáltatás, amely a lakhatással
kapcsolatos hátralékként felhalmozódott kiadások csökkentésének, megszĹintetésének
módjait, lehetőségeit szabéiyońa. A szolgá|tatás idótartanára a jogosult adósságcsökkęntési
támogatásta volt jogosult. Az Szt. éľtelmében a 2015. maľcius l-jét megelőzoen megállapított
adósságkezelési szolgáltatást a20|5. februĺíĺ Z$-ánhatályos szabályok szerint kell nyújtani.

A Képviselő-testiilet megalkotta a2015. maľcius 1. naptól hatályos, apéĺube|i és teľmészet-
beni, valamint a személyes gondoskodást nffitó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi
szabáIyakől szóló I0l20I5. (III. 01.) önkoľmĺínyzati rende|etét (a továbbiakban: oR), amely-
ben szabályozta a lakhatási kiađások hátta|ékainak rcndezéséhez nffitott hátralékkęzelési
támogatásjogosultsági feltételeit és a támogatás mértékét, mely támogatás felváltotta a ko.
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rábbi adósságcsökkentési támogatást.



2015. maľcius 1. napját megelőzően éľkeztek olyan adósságkezelési szolgáltatćsta való jogo-

sultság megállapításairźnti kéręlmek a Családtámogatási Irodára, amelyben a tényállás tisńá-
zásának folyamata februaľ 28. napjáig még nem fejeződtitt be, illetve a kérelmek a jogsza-

bá|yvtitozást kĺjzvetleniil megelőzően keľültek benyújtásra, mely kérelmek az íđo rövidsége
miatt nem kerültek eIbíráIásta. Tękintettel arra, hogy az oR nem taľtalmaz éÍmenetí
rendelkezést ęzen folyamatban lévő ügyekľe, ezen kéľelmek elbíľálásanál fiiggetleniil attól,

hogy marcius 01. ĺapját megelőzően keľĹiltek benyújtásľa, amźncius 01. napjától hatályos
rendelkezéseket kell a|ka|mazĺi. mely hátľanyosan éľinti a kéľelmezőket. Tekintettel arra,
hogy a támogatás méľtéke 300.000 Ft-ról 250.000 Ft-ra, ahźńta|ék mértéke pedig 750.000 Ft-
ľól 500.000 Ft-ra váItozott és ezen szabályok szerint az énntett ügyfelek a hátra|ék összege
miatt támogatásban nem ľészesülhetnek.

Fentiek Íigyelembe vételével javasolható, hogy a2015. marcius 1. napja előtt benyijtott és

február 28. napjáig el nem bíľátt adósságkeze|ésí szo|gáItatásľa való jogosultság megállapítása
kánti kérelmek a 2015. februĺír 28-źn hatályos önkoľmányzati rendeletben foglalt
adósságkezelési szolgáItatźts jogosultsági feltételei a|apjän és a trĺmogatás méľtékére
vonatkozó szabályok szeľint, de hátralékkezelési támogatásként kerüljenek elbírálásra.

II. A beteľjesztés indoka
a.z oR jelenleg nem taľtalmaz olyan átmeneti rendelkezést, amely szerint a2015. máľcius 1.

napja előtt benyújtott adósságkezelési szo|gá|tatźlsra való jogosultság iranti kérelmek a 2015.
februáľ 28. napjźn hatályos rendelkezéseknek megfelelő jogosultsági feltételekkel és

támogatási méľtékkel keľülnek elbírálásľa. A kérelmek elbírálása érdekében sziikséges, hogy
a képviselő-testiilet dcĺntését a20I5. májusi ülésén meghozza.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása
A dcintés céIja az önkormrányzat szociáIís ígazgatási fęladatanak ellátása. A döntésnek kcjzvet-

len költségvetési hatása van. A k<iltségvetési fedezet a 11 303 kĺĺltségvetési címen a hátľalék-
kezelé s i támo gatás e|óir ány zaton bizto sított.

IV. Jogszabályi kiirnyezet
A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény 20|5. február 28-
an hatályos 55. $ - 55/C. s és a hatályos I34lC. $ (4) bekezdése, Budapest Fővaľos VIII. kerĹi-

let Józsefurĺĺosi onkormźnyzatKépviselő-testiileténekapénzbeli és természetbełi, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabźiyairől szóló
1012015. (III. 01.) ĺĺnkormanyzatirendelet 9. $ - 18. $, Budapest Fővaros VIII. kerület József-
vaľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének az ađósságkezelési szolgáltatásról sző|ő

31120|0. (VII.15.) önkormanyzati rendelete. A képviselő-testület hatásköre aMagyarcrszág
helyi <ĺnkormźnyzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. tĺirvény 42. s |. pontjĺín alapul.

Kérem a mellékletben fo glalt rendeletmódosítás elfogadását.

Budapest, 20I 5. ápilís 25.

Törvényességi ellenőľzés:

Danada-Rimán Edina

-fi."*ł*Tt4Ll
Santha Péteľné
alpolgármester

legyzo
nevében és meg

a|jegyzó



Me1léklet

Budapest Főváľos WII. keľĺi let Jĺízs efváľosi Onko rmányzat Képvĺs elő.testületének
. . . . . . l 2015. (. . ..) łinkoľ mányzati ľendelete

a pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyeľmekjóléti ellátások helyi szabályaiľóI szóló 1012015. (m. 01.) önkoľmányzati

ľendelet mĺídosításárĺĺl

Budapest Főviĺľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete az A|aptot-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatiĺrozott feladatkĺirében e|jźlrva, a szociális igazgatásrő|
és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény 25. $ (3) bekezdés b) pontjában,26.s-
ában,32. $ (3) bekezdésében, 45. $ (l) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján a követke-
zoketrendeli el:

1. $ A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nffitó szociális és
gyeľmekjóléti ellátások helyi szabáIyairől szóló 1012015. (m. 01.) önkormanyzati rendeIet (a
továbbiakban: Renđelet) 35. $ (4) bekezdése az alábbiakĺa váLtozik:
,,(4) A 17, s a bekezdésébenfoglaltakat az adósságkezelési szolgóltatásról szóló 31/20]0.
(4I'15') onkormányzati rendelet alapjón megállapított adóssĺźgkezelési szolgóltatós esetében
is alkslmazni kell."

2. $ A Rendelet 35' $-a az a|źlbbi (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) A 20]5. március ]. napja előtt benyújtott és 2015. februór 28. napjáig el nem bírólt
adósságkezelési szolgáltatásra irónyuló kérelmek a 20]5. február 28-án hatólyos oz
adósságkezelési szolgáltatásról szóló 31/2010. (/il.15.) onkormányzati rendeletben
meghatározott jogosultsági feltételek és adóssógcsökkentési támogatós mért,ékére vonatkozó
szabólyok szerint kerülnek elbírálósra.',

3. $ A Rendelet 35.$.a azaIábbí (6) bekezdéssel egészülki:
,, (6) Az (5) bekezdésben foglaltak szerint elbírált kérelmek esetében az e Rendelet 9' $-a
szerinti hátralékkezelési támogatás kerül megállapításra, melynek időtartamára az e
Rend e l e tb e n fo gl al t s z ab óly o kat ke l l al kalm az ni.',

4. $ Ez a Rendelet 20|5. május 18-an lép hatályba és hatályba lépését kĺivető napon hatáLyát
veszti.

Budapest, 2015. május ....

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



Indokolás

A módosító rendęlet a kĺjvetkezők szerint váItoztat a péĺubeLí és természetbeni, valamint a

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabźiyairől szóló
|012015. (III. 01.) önkoľmányzati ľendelet jelenlegi szabźiyain.

a 1-3. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a rendelet nem taľtalmazza a2015. marcius 01. napja előtt benyúj-
tott és el nem bírált adósságkezelési szo|gáItatźtsľa való jogosultság iľanti kérelmek elbírálásá-
nak feltételeit, valamint az adósságcsökkentési támogatás összegének méľtékét, valamint ezen
kérelmek tekintetében a támogatás megállapítását követően alkalmazanđő szabályokat.

a 4. $-hoz

A hatályba léptető éshatá|yát vesztő ľenđelkezéseket tartalmazza.



EREDETI RENDELET
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi

Onkoľmányzat Képviselő.testületének
Í012015. (III.01.) iinkormányzati ľendelete

a pénzbelĺ és természetbeni, valamint a szemé.
lyes gondoskodást nyrijtó szociális és gyermek.
j óléti ellátások helyi szabályaiľól

35. s (1) A pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyer-
mekjóléti ellátások helyi szabá|yairől szóló
57 12073 . (XII.20. ) önkormányzati rendel et a|apjtn
a20|5, februáľ 28. napjáig folyamatban lévő mél-
tányossági kĺizgyógyellátás, önkormány zatí segé|y

esetében a2015. februáľ 28. napjáig hatályos ren-
delkezéseket kell alkďmazni.

(2) Az e rendelet 26. s Q) bekezdésében meghatá-
tozott rendkívüli települési támogatás tźrgyévre
meghatźtrozott esetszámátba beLesztmít a 2015.
évben megállapított önkoľmányzati segély alkal-
mainak száma is.

(3) Az adósságkezelési szolgáltatásról szőLő
3 I 120|0. (VII. 1 5.) önkormány zati rende|ete alap-
jar, a 20t5. március 1-jét mege|ozően megállapí-
tott adósságkezelési szo|gá|tatźtst - annak megálla-
pított időtaľtamĺĺľa Yagy annak megsztintetéséig -
a 2015. februráľ 28-an hatályos szabályok szeľint
kell nýjtani.

(4) A 18. $ (3) bekezdésében foglaltakat az aďős-
ságkezelési szolgáltatásról szóló 3Il20I0.
(VII. 1 5 . ) ĺinkormrfu ry zatí rcĺđelet alapj źn me gál l a-
pított adósságkezelési szolgźt|tatźs esetében is al-
kalmazni kell.

MODOSITASI JAVASLAT

,,(4) A ]7. s @ bekezdésébenfoglaltaknt az adós-
ságkezelési szolgáltatásról szóló 3]/2010'
(4I.]5.) onkormányzati rendelet alapjón megál-
lapított adósságkezelési szolgákatds esetében is
alkalmazni kell."

,,(5) A 20]5. március I. napja előtt benyújtott és
20]5. februór 28. napjáig el nem bírált
adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmek
a 2015' februór 28-án hatályos az adóssógkezelési
szolgóltatásról szóló 31/20]0. (WI.15.)
önkormányzati rendeletben meghatórozott
jogosultsági feltételek és adósságcsökkentési
támogatós mértékére vonatkozó szabdlyok szeľint
kerülnek elbír álásra.,,

,,(6) Az (5) bekezdésben foglaltak szerint elbíľált
kerelmek esetében az e Rendelet 9. $-a szerinti
hánalékkezelési támogatós kerül megállapítósra,
melynek időtartamára az e Rendeletben foglalt
szabályokat kell alknlmazni.,' 
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