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Késziilt: Az Embeľi Eľőfoľľás Bizottság 2017. február 1.én (szerda) 09,00 órakor
a Józsefilarosi Polgármesteri Hivatal

@p. VIII.' Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as targyalőjában megtaľtot[ 1. ľenđes üléséről

l/2017. (II.01.) sz. EMBI határozat (12 ieen" 0 nem szavazattal. ĺ. taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság azaiábbinapirenđet fogađja el:

1.

II.

Napirend:

Átľuházott hatásköľben meghozható dtintések

Java slat a bö lcs ő d ei tag1ntézmények nyáľi nyitv atartás i ľendj ének m e ghatá r ozńsár a
(ír ás b e li e l ő teĘ e s zt é s)
Előterj esztő : Sóntha Péterné _ alpolgdrmester

Javaslat a Giusto-Kamara Míĺvészeti Kiizhasznrĺ Nonprofit Kft. 20t6. évi
tevékenysé gérő| szőlő beszámolĺó e|fogadásáľa
(ír ós b e l i el őt erj e s zté s )
Előterj esztő : dr. B oj sza Kr isztina _ Humónszolgóltatds i iiglo sztólyvezető

Javaslat a Tudományos Ismeľetteľjesztő Táľsulat 2016. évi tevékenységéľőI szóló
beszámolĺĺ elfogadására
(írósbeli előterj esztés)
Elő terj e sztő : dľ. B oj sza Krisztiną - Humánszolgóltatdsi ligłosztdlyvezető

Javaslat hátľalékkezelésÍ támogatás iránti kéľelmek elbírálására
(ír ás b e l i előt efi e s zt é s)
Előterj e sztő : Sánthą P éterné _ alpolgdrme ster zínr ijĺrs

Képviselő-testiileti előteľi esztések:

1. Javaslat fellebbezések elbíľálására szocĺálĺs támogatás ĺiryben
(írósbeli eI őte'rj esztéý
Előterj e sztő : Sántha P éterné - alpo l gdrme steľ zinr tjĺÉs



2. Javaslat a 20|'6. évi költségvetésľől sző|ő 1ĺ20|6. (II.04.) tinkoľmányzati ľendelet
mĺódosításáľa
(írdsbeli előterj esztéý
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté _ polgármester

Javaslat a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jĺózsefuáľosi onkoľmányzat2ll7. évi
köItségvetésľől szĺó|ó 36n0rc. (XII.21.) ônkoľmányzati ľenĺIclet mĺídosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Javaslat költsĘvetést érintő diintések meghozata|ára
(ír ós b e l i el ő t erj e szt é s )
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté _ polglźrmester

Javaslat hĺĺziolvosi praxis elídegenítésére
(ír ásb eli el őterj e szté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgdrmester

Beszámolĺó a Képviselő-testiilet bizottságai 20t6. május 1. - 2016. október 31.
kiiztĺtt átruházott hatáskiiľben hozott dtintéseinek végľehajtásáľól
(ír ásb eli eĺő terj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

Beszánolĺó a Képvĺselő.testĺilet bizottságaĺn ak 20t6. évi munkáj áľóI
(ír ásb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: Soós Gyorgy - Vdrosgazddl|addsi és Pénzügłi Bizottsóg elnÓlre

Zentai oszkár _ Emberi Erőforrás Bizottslźg elnrjlre

Gondos Judit _ Tdrsashózi Pólyazatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottsóg
elnĺjlre
dr. Ferencz orsolya - Smąrt City Ideiglenes Bizottság elnĺjke

Javaslat a tisztségviselőket és a Polgáľmesteri Hivatal köztĺsztviselőĺt érint.ő
eryes munkaüryĺ táľryú diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr' Kocsis Mdté _ polgdrmester

Polgáľmesteri táĄékoztató a |ejáń hatáľĺdejíĺ testületĺ határozatok
végľehajtásárĺól, az e|őző ĺĺlés óta tett fontosabb intézkedésekről' a jelentősebb
eseményekről és az tinkoľmányzati pénzeszkłizök átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegÍí lektité'séľőI
(ír ós b el i t áj éĺroztató)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgźrmester

L Átľuházotthatáskiirbenmeghozhatódiintések:

Napiľend I.1. pontja: Javaslat a bölcsődei tagqntézmények nyáľi nyitvatartálsi ľendjének
meghatáľozására
(ír ósbeli előterj eszté s)
Előterj esztő : Sánthą P é terné _ alpolgdrme s ter

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



2/2017. oI.01.) sz. EMBI határozat (l.3 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

1. Buđapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat fęnntartásában lévo Józsefvaĺosi Egyesített Bölcsődék
tagiĺtéznényeinek 2OI]. évi nyaľi nyitvataltási rendjét aza|ábbiak szerint hatźrozzamegaz'z.a|,
hogy a zźtrva taĺtással érintett bĺilcsődei tagiĺtézménybe jarő gyermekeket az ađott időszakban
nyitva tartó bölcsődei tagintézmény fogadja.

tagintémtény neve, címe : tagintézmény nydri xltrva tartósí ideje:
1 Mini-Manó Bölcsőde

1083 Bp.. Baross u. 103/4.
2017.08.07-08.18-ig

2.
Gyeľmekkeľt Bölcsőde
1082 Bn.- Nasv Temolom u. 3.

2017 .08.07-08.18-ig

a
J.

Katica Bölcsőde
1089 Bp.. Vaida Péter u. 37.

f017.07.31-08.11-ig

4.
Tücsök-lak Bölcsőde
1086 Bp., Dankó u.31.

2017.07 .24-08.04-ig

5.
Babóca Bölcsőde
1083 Bp.. Baross u.1,17.

f017.07.17-07.28-ig

6.
Játékvaĺ Bölcsőde
1085 Bo.. Horánszkv u' 21.

f017.07.24-08.04-ig

7.
Fecsegő-tipegők Bölcsőde
1087 Bo.. Százados út 1.

2017.07.17-07.28-ig

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2017. februat 01.

2. fe|kéi a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék intéznényvezetojét, hogy üíjékoztassa a Fenntaľtót
a20I7, évi téli záras megszewezéséről' időpontjáról.

Felelős : JEB intézrn éĺyv ezetője
Hataľidő: 2017. november 30.

A diintés végrehajtását végző szervezeti erység: Humánszolgáůtatási Üryosztĺĺly
HumánkapcsolatÍ lľoda

Napĺľend I.2. pontja: Javaslat a Gĺusto.Kamaľa Míĺvészeti Kiizhasznrĺ NonpľoÍit Kft.
2016. évĺ tevékenységéľől szőlő beszőlmolĺó e|fogadásáľa
(ír ó s b eli e I ő t erj e s zté s)
Előterj esztő : dr. B oj sza Krisztina _ Humónszol góltatósi tiglo sztólyvezető

3/2017. (II.01.) sz. EMBI hatáľozat (13 ĺeen" 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mel|ett)
l,IrkbantÓrténtasząŃ



Az Emberi Eľőfonás Bizoťtság úgy dönt, hogy elfogaď1a a Giusto - Kamara Művészeti
Közhasznú Nonprof,rt Kft. (székhely: 1086 Budapest, Koszoľú vtca23. l.l9., cégtregyzék szám:
01 09 990869)2016. évi tevékenységéľől szóló beszámolć:ját.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. februar 01.

A diintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Humánszolgáttatási Ügyosztály

Napirend I.3. pontja: Javaslat a Tudományos Ismeretteľjesztő Táľsulat 2016. évi
tevékenységéről szĺóló beszámoló elfogadásáľa
(írdsb eli előterj esztés)
El őt erj e s zt ő : dr. B oj s z a Kr is ztina _ Hum óns zo l gólt at á s i iigl o s zt ályv ezet ő

4/2017. (II.01.) sz. EMBI hatáľozat (l3 ĺeen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
(ľemattkat bloklĺban tt)rtént a szavazás)

Az Embęri Eľőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Tuđományos Ismeretteľjesztő
Tĺáĺsulat (székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16., nyilvántartási szám: 01-02-0001079)
2016. évi tevékenység éről sző|ő beszámolój át.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatitrtdo : 2017 . februn 01.

A diintés végrehajtásätvégző szervezeti erység: Humánszolgáltatási tigyosztáIy

Napiľend I.4. pontja: Javaslat hátralékkezelésĺ tĺímogatás iľánti kéľelmek elbíľálásĺĺľa
(ír ós b e Ii eI ő t e rj e s zt é s )
Előterj es ztő : S ántha P éterné _ alpol górmester zínr ťjĺÉs

5/2017. (II.01.) sz. EMBI hatáľozat (13 ieen.0 nem szav^zattal.0 tarÚózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Buottsźĺgúgy dönt, hogy:

1. javasolja a polgáľmesternek, hogyĺII] 1082 Budapest, Baĺoss
alattl lakos részérę a 04-4288120|6. számú iigyiľatban telepĺilési
jogosultságot és ezze| egyidejiĺleg hátrďékkezelési üámogatást állapítson
<isszegben a hatáĺozat 1. szĺmú mellékletében foglalt taľtalommď.

Felelős : polgĺármester
Hatĺáriđő: 2017. februtár 01.

téĺnogatásĺa vďó
meg 242.723,- Ft

2. javasolja a polgĺármesternek, hogy.I. 108l Budapest, Kiss József u. e
szám a|atti lakos részére a 044289/?016. száĺnű ügyiratban teleptilési tĺámogatásľa való
jogosultságot és ezze| egyidejűleg hátra|é|đ<ers,lési támogatast állapítson meg 230.882,- Ft
összegben a hatŕrozat 2. szźľrľű mellékletében foglalt taľtďommď.
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Felelős : polgiĺrmester
Hatźtrtđó: 20 1 7. februáľ 0 1.

3.javaso1jaapo1gármesternek,hogy.lID1089Budapest,Barossu.-.
szám alatti lakos részére a 04409/20|7. sztlmű tigyiratban teleptilési tźlmogatásra va|o
jogosultságot és ezzeI egyidejÍĺleg hätralékkezelési támogatást á||apitson meg 204.534,- Ft
összegben aÍlatźtozat 3' szĺámťr meIlékletében foglalt taľtalommď.

Felelős: polgármester
Hatlĺridő: 2017. februaľ 01.

4. javasolja a polgármesternek, hogy 1087 Budapest, Asztalos Sĺándor út-

- 

szám a|atti lakos ľészére a 04-4292/20|6. szátmú tigyiľatban települési tamogatasľa
vďó jogosultságot és erze| egyidejiileg hétra|éIď<ezelési táľrogatést tilapítson meg 96.758,- Ft
ö'sszegben ahatźrozat 4. szźlműmellékletében fogialt tartalommal'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. februtr 0I.

5. j avasolj a a polgĺíľmesternek, llogy(t 1 08 8 Budapest, Rĺákóczi'ĺt(fJ
szám a|atti lakos részéľe a 04-4365/2016. számú iigyiratban települési támogatĺásľa vďó
jogosultsagot és ezzel egyidejiĺleg héltra|éLď<ezelési tĺímogatást allapítson meg 118.696,- Ft
összegben ahatźtĺozat 5. számú mellékletében foglďt taľtalommď.

Felelős: polgármester
Hatźnđő: 2017 . februaĺ 0|.

A dłintés végľehajtĺĺsát végző szervezetĺ erység: Humánszolgáttatásĺ Üryosztály
Családtámogatási lľoda

Az,5ĺ2017. (IL01.) sz. EMBI határozat mellékleteĺt a kĺvonat melléklete tartalmazza.

II. Képviselő.testületielőteľiesgtések:

Napiľend II.1. pontja: Javaslat fellebbezések elbíľálásáľa szociálĺs támogatás ĺiryben
(ír ás b el i e l ő t erj e s zté s)
Előterj e sztő : Sóntha P éterné - alpolgźrme ster z/íRr tjĺÉs

6/2017. űI.0l.) sz. EMBI hatáľozat (10 ieen.0 nem szavazattal.3 taľÍózkodás mellett)
(ľematilrai blokkban tĺjrtént ą

Az Emberi Eróforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletrek az előterjesztésmegfugya|ásźú.

Felelős: polglírmester
Haténdó.. 20|7 . február 2.



A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ugyosztály
Családtámogatási Iľoda

Napirend: ÍI.f. pontja: Javaslat L 20t6. évi ktiltségvetésről szóló |'/2016. (tI.04.)
iĺnkoľmányzati ľendelet módosításáľa
(írasbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté _ polgórmester

7/2017. (II.01.) sz. EMBI határozat (10 ieen' 0 nem szavazattal.3 taľtózkođás mellett)
(Iematikai blok]tbąn történt a szavazás)

Az Emberi Eľőfonĺás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgya|ását,
a ĺendelet tervęzet elfogadását.

Felelős: polgáľmester
Hatĺridő: 2017. februat 2.

A diintés végrehajtá sát v égző szerv ezetiegység: Pénziiryi ÜgyosztĺĹly

Napirend II.3. pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormányzat 20|7. évi kiiltségvetésrőI sző|ő 36/2arc. (xII.21.) önkormányzatí rendelet
módosításáľa
(ír ós b e l i eI őt erj e s zt é s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté _ polgármester

A napirend II.3. pontját kĺiliin táľgyalásľa kikéľték.

Napiľend II.4. pontja: Javaslat köItségvetést érintő diintések meghozatalára
(írás b eli előterj eszté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgórmester

8/2017. ([.01.) sz. EMBI hatáľozat (l0 ĺeen.0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)
(Tematikai bloÄ]rban tÓrtént a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés megfáltgyalĺását,

és a határ o zati j avaslat elfo gadasát.

Fęlelős: polgármester
Hatźndő:2017. februfu 2.

A dłintés végrehajtá sárt v égző szewezeti erység: Pénztigyi Üryosztáty

Ą



Napirend II.5. pontja: Javaslat háziorvosi pľaxis elĺdegenítéséľe
(írásb eĺi előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Móté _ polgármesteľ

A napiľend ll.5. pontját küliin tárryalásľa kikéľték.

Napiľend II.ó. pontja: Beszámoló a Képviselő-testĺĺlet bizottságai 2016. május 1. - 2016.
oktĺíber 31. ktizôtt átrahánott hatáskörben hozott döntéseinek végľehajtásáľĺól
(ír ás b e li e l ő t erj e s zt é s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgórmester

Az Emberi Erőforľlás Bizottsag javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés megfźrgya|ástú.

Felelős: poIgármester
Hatrĺridő: 20|7. februér f .

A dłintés végrehajtásáú végző szervezeti erység: Váľosvezetési tigyosztźiy Szewezési és

Képviselői Iľoda

Napiľend II.7. pontja: Beszámoló a Képviselő.testiilet bÍzottságainak20Í6. évĺ munkájáľól
(ír ósb eli előterj eszté s)
ElőteĘesztő: Soós Györgł _ Vórosgazdállrndósi és Pénzüglli Bizottsóg elnÓlce

Zentąi oszlrnr _ Emberi Erőforrós Bizottság elnÔIre

Gondos Judit _ Tórsashĺźzi Pőlyózatokat Elbíróló Ideiglenes Bizottság elntjke
dr. Ferencz orsolya _ Smart City Ideiglenes Bizoftsóg eln()kB

{!/2017. (I[.01.) sz. EMBI hatáľozat (10 ieen.0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)
(Tematilcai blolclcban tĺjrtént a szavazóý

Az Emberi Eľőfoľľas Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés megfźrgya|źséft.

Felelős: polgármester
Hatĺíĺidő: 2017. februat 2.

A dtĺntés végrehajtásáú végzől szewezeti erység: Váľosvezetésĺ tlryosztály Szeľvezési és

Képvĺselőĺ lľoda

Napiľend II.8. pontja: Javaslat a tĺsztségvÍselőket és ̂  Polgámesteľi Hivatal
kiĺzÚisztviselőit éľintő eryes munkaůiryĺ táľryú dřiňtések meghozata|ńra
(ír ós b e I i e l őte rj e szt é s)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Mdté - polgármester
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11/2017. (II.01.) sz. EMBI hatáľozat (10 igen' 0 nem szavazattal.3 tartózkodás mellett)
(ľemątikai blokA:ban tc)rtént a szavazás)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óte4esnés megtargyalását.

Fclelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017. fębrun f .

A döntés végrehajtásátvégző szervezetl egység: JegyzőiKabinet Személyügyi lroda

Napirend II.9. pontja: Polgáľmesteľi tájékoztató a lejárt hatáľidejű testületi batározatok
végľehajtásáról, az előző ĺilés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a jelentősebb
eseményekľő| és az önkormányzatipénzeszközok átmenetileg szabadľendelkezésiÍ részének
pénzpiaci j ellegű lekłitéséľől
(írásb eli t áj ékoztató)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgóľmester

1212017. (II.01.) sz. EMBI határozat í10 ieen.0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)
(ľematikni bloŁ]ĺbąn történt a szavazós)

Az Embeľi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képvise1ő-testiiletrrek az előteľjesztés meglźrgyaIásźú.

Felelős : polgĺármester
Haüáridő: 20|7. februfu f.

A diintés végľehajtását végző szeľvezeti erység: VárosvezetésÍ Üryosztály Szeľvezési és

Képviselői lľoda

Napiľend II.3. pontja: Javaslat a Budapest Főváľos YIII. keriilet Jĺózsefyáľosi
onkoľmányzat 20t7. évĺ kłiltségvetésľől szóňő 36ĺ2016. (xII.21.) iinkoľmányzati ľendelet
módosításáľa
(ír ósb eli előterj e szté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgdrmester

13/2017. (II.0l.) sz. EMBI határozat (10 ĺeen. 1 nem szavazattal. 2 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľras BizottsĘ javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztésmegfárgya|ásźlt,
a ľendelet terv ez-et elfo gadĺását.

Felelős: polgáľnesteľ
Hatěndo: 2017 . februáĺ 2.

A dłintés végľehajtá sáú végző szen, ezeti erysĘ:.Pénzüryi Üryosztály



Napirend II.5. pontja: Javaslat háziorvosi praxis elidegenítésére
(írásb eli eI őterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgáľmester
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Táľgv: telepĺilési tlĺmogatlĺsra való jogosultság, ezze| egyidejtĺleg hátľďékkezelési
támogaĹás megá.J.|apítátsa egyösszegben a lakhatrási kiadásolĺ*loz kapcsolódó hźtra|ék
kiegyenlítéséhez

TÁJ:I
HATÁno zAT

Budapest Fővĺáros VIII' kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testÍilete áItal áfiuházott
hatáskörtimben eljárva az Emberi Eľőfornás Bizottság javaslata alapjan méltányosĺágbót 

-
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1083 Budapest, Baross u.ĺIllszźm a|atti lakos részére települési
támogatasľa vďó jogosultságot, ezen belül a lalĺfiatási kiadásołÍroz kapcsolódó hátľalék
kiegyenlítéséhez f016. november 22. napjátő| 242.723,- Bt, aznz Kettősz'ánlegyvenkettöezeľ-
hétszÍrhuszonhárom foľint tisszegű hátľalékkezelósi úńmogatĺíst ál|apÍtok meg az a|ábbi
részletezés és feltételek szerint:

o Díjbeszedő HoldÍng zrt.felé 116.507'.
egĺösszegben történő átutalássď.
Azonosító szám: 08 l 147 060 -6 l 12

o Társasház felé !26.216,. T't, azaz
egyiĺsszegben töľténő átutalással.
száĺn|aszálm: 1 1 708ü) 1 -20084929

Ft, ązaz EgyszáztizerhatezerótszÁzhét foľint

Egy százbusznnhatezer-kettő száztizęnhat foľint

Társasház: 1083 Budapesq Baross u. 9ó.
Közös képviselő: JcKztLTársashazkezelő kodą 1081 Bp.' Kiss J. u. 19.

HatÍlrozatom ellen a döntés közlésétól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benýjtani. A
fęllebbezést a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal HumansmlgłáItatási Ügyosztály
CsaláđtímogaÍasilrodźLján kell benyújtani. (1082 Budapest, Bmoss u. 66{8.)

A fetlebbezést a Budapest Fővĺíros VIII. keriilet Józsefuárosi Önkormrányzat Képviselő-testĺilete
bíráljael, mely a sérelmezett döntést, va|amint azazt,mege|őző eĺ1źtástvinsáÄjąmelynek sonán

nincs kötve a fellebbezésben fo glďtakho z. A fe||ebbęzés ĺI letéIĺľnentes.

INDoKoLÁs

-D 

a laküatási kiadrásokhoz kapcsolódó háftalék kiegyenlítése érdekében a
Józsefuárosi Szociális Szo|gá|tatô és Gyeľmekjóléti Köąponfuál (a továbbiakban: JSZSZGYK)
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települési tlĺmogatás, ezze| egyidejÍĺleg hátralékkezelési támogatas iránti kérelmet nyújtott be,

tekintettel arra, hogy a Díjbeszedő Holding Zrt., va|arnlnt a Tráľsashaz felé összesen 323 .631' 
'- 

Ft
iisszegű hátraléka kęlętkęzett.

(ID nagykoru fiáva| é| a 45 m2 alapterĺiletíĺ, 1,5 szobás, komfoľtos, saját tulajdonú
Iakásban.
oľegségi nyugelláĺísbő| szfumaző havi jövedelme 130.995,- Ft, gyermekének munkabérből

szźĺrmazn havi jövede|me 37.439,- Ft, így háztartásukba|l az egy föľe jutó havi jövedelem

84.fI7,- Ft. Hátraléka a |akás megvásárlása érdekében felvett jelzríloghitel miatt keletkezett.

Adósságcsökkentési és hátralékkezelési támogatĺásban koľább an mégnem részestilt.

A J$Z$ZGYK által készített hetyszíni kiiľnyezettanulmány soľán megállapíüíst nyeĄ hogy a
takás megfelelően rendben tartott' Nyilatkozata alapján a számáta előírt 25 %o öwészfizetési
kotelezettséget egyĺisszegben töľténő fi zetéssel vállalni tudja.

A szociális igazgatásrólés szociáIis ellátasokról szóló 1993. évi III. w. (a továbbiakban: Szt.) 45.

$ (1) bekezdés d) pontja a|apjźn a képviselő testtilet azetôrvény rendelkezései alapján nyujtott

pénáeli és teľmészetbeni ellátasok kiegészítésekén! önkoľmányzati renđeletben meghatlírozott

feltételek alapján telepiilési támogatást nyújt. TelepÍilési trámogatás keretében nyujtható

támogatas kiiltinösen a lakhatási kiadásokhoz kapcsolóđó hátľďékot felhalmozó személyek
tészére nýjtott telepĺilési támogatás.

A háhalékkezęlésbę bevonható adóssággal renđelkező szsmély vagy család hátralékkezelési
támogatásra jogosulttĺá vćiha\ amennyiben a hátľaléka a hátralélĺ&ezelésbe bevonható

adósságtípusok köre tartozik és egytittes összegiik legfeljebb ötszázezet forint, a

háhalékkezelésbe bevonható hátľalékok valamelyikénél fennálló taĺtozźlg legalább két havi,

legfeljebb huszonnégy havi, - kivételtképez ez ďól azon kérelmező, aki a kérelem benyujtásakor

a Ĺemlekal érintett szolgráltatóvď megkötött érvényes rész|etfrzďési szeĺződéssel ľendelkezik

és az úban foglaltakat szptzłidésszer{ĺen teljesíti - vagy a közüzemi díjtaftozasa miatt a

szolgä|tatást kikapcsoltĺít a házĺartásban az ęgj| ťóľe jutó jövedelem nem hďadja me9 a:z

tinkormáĺlyzat ľendeletében meghatárornht iisszeghatĺárt, valamint aki a telepiilésen elismert

minimális lakásnagysĺĘot és minőséget meg nem haladó lalcásban lakit komfoľtfokozattól

fiiggetleniil az adóssággal éľintett Budapest WI. kerĺilet tertiletén lévő lakásban él, és aki az

általa lakott lakáson kívül szt. 4. $ (l) bekezdés b) pontjában meghatározott más ingatlannal nem

reĺrdelkeálq és akinek a kérelemmel éľintett lakásra taľtási vagy é|et1áradéki szerzÄdése nincs,

feltéve, hogy véÄta|1a az adósság és a telepiilési önkoľmányzat áL|ta| megállapított.

adóssĘcsökkentési tĺáĺnogatás kĺilönbözetének megfizetését és a Központ javaslďa a trámogatás

megallapítlására vonatkozĺk, tovźhbá vállďja a hźta|é|&ezelési tanácsadáson való részvételt,

valamint igazo|ja, hogy az az adóssĘgal éńntett, a kére|mezó áltá élewitelszeríĺen lakott

ingatlan lakás celjáľa szolgál.

A hetyi szabáIyokat a Budapest Fővaľos MII. keriilet Józsefuárosi onkoľmanyzat Képviselő-

testtiletének fO|5. máĺcius 01. napjától hatályos, a pénzbeli és természetbeni, valamint a

szeméIyes gondoskodast nyujtó szociális és gyeľmetjóléti. ellátások helyi szabályairól szóló

|o/2o|5. (ĺi.ot.) iinkormányzati rendelete (a továbbiakban: tR.1 tarta|mazza.

Az oR. 9. $ (l) bekezdése a|apján lakhaĺási kiadasokhoz kapcsolódó hátralékot felhalľnozó

személyek részśre hátralékkezelési támogaüás nyujtható.
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Tekintettel arrą hogy'IlDháńartásthan, a havi egy füre eső jövedelem84.277,-Ft,
mely megha|adjaaz tn. lo. $ (1) bekezdés c) pontjában foglalt éľtéküatáľt, mely családos esetén

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 Yo-a (20|6., valamint 2017, évben:
7I.25o,- Ft), azonban nem haladja meg az Ôn. tl. $ (1) bekezdésében foglalt értékhatárt, mely
családos esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-a (2016., valamint
2017. évben: 85.500,- Ft) esetében az oR. 11. $ (t) bekezdése alapjrán a polgĺírmesteľ az Emberi
Erőfoľrás Bizottságjavas|ataa|apjźn dönt a bátĺa|éVkezelési tĺámogatásľa való jogosultságról.

-részéľe

- körülményeit
- azon. g. $ (9) bekezđés a)-d) pontjaiban foglaltakat,
- aCsa|ädtámogaaísi lroda és a JSZSZGYK javaslatát, valamint

az Emberi Erőfonás Bizottsag ....../20|7. ('...-'...) számtt hatfuozatáhan tett javaslatát is
figyelembe véve a telepiilési támogatásravaló jogosultságo\ ezze| egyidejííleg a hátľalékkezelési
támogatásľa való jogosuttsagot a ľendelkező részben foglďtak szeľint mélĺányosságból
megáIlapítottam.

A becsatolt igazolások alapján megállapíĹíst nyeĺ, hogyI}<érelme megfelel az oR.
t 0. $ ( 1)-(2) bekezdéseiben foglalt jogosultsági feltételeknek.

Nevezett ktiriilményeit az oR. 9. $ (4), (6) bekezdéseiben meghatározott dokumentumokban

foglattakat, valamint a Központ 9. $ (7) bekezdése a|apjänbenyújtott javaslatát ťrgyelembe véve.
a latúatási kiadásokfioz kapcsolódó hátraték kiegyenĺítéséhez - a teleptilési tämogatÁsra, ezze|

egyidejíĺleg a hátľalékkezelési támogaüásra való jogosultság a rendelkező részben foglaltak

szeĺint megál lapításra kertilĹ

A háfialékkezelési tłmogaĺás ĺnértéke - az adős váIlďásátóI ffiggően - az oR. 13. $ (1)

bekezdésének c) pontja éľtelmében a bevont adósság 75 %o-a az öntész egy tisszegben töľténő

megfizetése esetén, amennyiben a bevont adósság összege 200.000,- Ft vagy annál magasabb.

Az ÖR. 13. $ (2) bekezdése alapján a hátľaléIĺJ<ezelési támogatás összege legfeljebb 250.000'. FĹ

A hivatkozott jogszabály 14. $ (I) bekezdése értelmében a háhalékkezelési támogatas - az adós

vĺállatásától ftiggően - egy összegben az adósságktivetelés jogosultja Észére átutalással kerüI

folýsításra utótag, minden hónap 15. napjáig.

A jegyző a hátrahék.kezeLési támogatiást _ az adós vállalásától ft.iggően _ egyösszegbęn az

adóssrágkövetelés j ogosultj a részére áÍ;Íĺ;lĺással folyósítj a

IDhátralékkezelési támogaĺásba bevont adóssĺĘa 3f3.63I,- Ft.

Mindezek a|apján az iinkormányati tá+mogatás összege:

Díibeszedő Holding Zľt t 16.507.- Fr
Tärsp."sház 126-216,-Ft
Osszesen: 242.723,-Ft
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(ID által egyösszegben fizetendő iinré sz összege:

Díibeszedő Holdins Zľt. 38.323.-Ft
Társasház 42.585.-Ft
Osszesen: 80.908.- Ft

Táiékoztatom. hogy M on. tł' $ (2) bekezdés b) pontjai alapjan a hátľalékkezelési támogaĹás
folvósíúísának fettétele. hogy a támogatásra jogosuĺt a hátľalékkezelési támogatás

megállapításáról szóló haÍározatjogerőre emelkedését követő 15 munkanapon belül:
o az ę|só alkalommal befizetett tĺnrész(ek)ről szóló igazolást a Polgármesteri Hivatal

Humĺínszolgáltatási Ügyosĺály Családtámogatási Irodáján (l082 Budapest, Baross u. 66-68.)

bemutatja.

Felhívom figyelmét, hogy a hátratékkezelési támogatás folyósításához szülrséges feltételek
határidőre töľténő nem teljesítese esetén a tímogatÄs nem keľiil folyósÍtásľa, illetve a
települési trímogatásrą ezzel egyiđejííleg a háta|é|<kęzęlési támogatĺísra való jogosultsága

megszílnik.

Az oR. 14. $ (3) bekezdése éľtelmében a Q) bekezdésben meghatĺíľozott határidő a
hátaléÍí<ezelési támogatásra jogosult írasban benyújtott, indokolással ellátott kérelme alapjan

egy alkďommal 15 munkanappal meghosszabbítható, melyet legkesőbb a haĺáridő utolsó napjáig

lehet benyujtani a Polgáľmesteľi Hivatalhoz'

Mindezekre tekintettel a ľendelkező részben foglaltak alapján határoztam.

A tényállĺás alapjául elfogadott bizonyítékot iratok:
- kéľelem és annakjogszabályban meghatáľozottmellékletei,
- azBmberi Erőforrĺás Bizottsäg....../2017. (.........) sámú halározatfuan foglaltjavaslat.

Felhívom Íigyelmét hogy a jogosultság feltételeit éľintő lényeges tényet kiirülĺnények
megváltozását (köziis háztartásban é|ők szämának vá|tozása, a háżeartźs havi jövedelmének

váĺ|tozásą az áillandó lakóhely, taľtózkodási he|y váůtozÁsą stb.) 15 napon belĺil kĆiteles

bejelenteni a támogatást megráIlapító szervnek.

Tátjékońatnm, hory a közigazgatźtsi hatósági eljáľás és smlga|tatźs áItďános szabályairól szóló

2o04. évi cxL. tv. (Ket.) 66. $ (1) bekezdése ďapjĺín, aki az eljáľás során va|ame|y hatrárnapot,

határidőt önhibájan kíviil elmulasztott,igazo|ási kéľelmet terjeszthet elő.

Tájékonatom továbbĄ hogy az on. g. $ (5) bekezdése szerint a kérelmező a kérelem

benyújtásakor ktiteles vá|lďni, hogy amennyiben védendő foryasztóÍ nyilvántaľtásba keľül és

nincs műszaki akadályą gondoskodik az e|őreťĺa;etős fogyasztĺásmérők fe|szerclésérőI a
hátľalékkel érintett áľam., gárszollg.áltatÁs esetében.

x'elhĺvom figye|mét. hogy azon. lą.' $ (4) bekezdese értelmében amennyiben a hátľalékkezelési

támogatásra jogosult személy a kérelmében egytisszęű iĺnľész befizetését váIlalta és a Q)
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bekezdés szerinti köĹelezeĹtségének nem tesz eleget, az őnrész részletekben töľténő fizetésére a
9. $ (9) bekezdésében fogtalt előzetes egyiittműködós ós a KöąpontnáI benyrijtott ismételt
kéľe|em benyűjtĺĹsát ktivetően van lehetösĘe.

Hatĺrozatom jogalapja azSú,.9.$-a,25. $ (3) bekezdés b) pontja, 32. $ (3) bekezdése,45. $ (1)

bekezdés d) pontja" az oR. 9. $ (4)-(7) bekezdései, l0' $ (1)-(2) bekezdéseio l1. $ (l) bekezdésą
13. $ (1) bekezdés c) pontją (2) bekezdése, 14. $ (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontja' (4)

bekezdése, a Ket. 33. $ (I) bekezdése, 66. $ (1) bekezdése, 71. $ (1) bekezdése, 72. $ (1)

bekezdése, l01. $ Q)bękezdése. A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. $ (1) bekezdése, 99. $ (1)

bekezdése, 102. $ (1) bekezdése, t07. $-a alapján keľĺilt meghatátozÁsÍa. A szociális igazgatási
eljárás azSzt',16. $-a a|apján költség- es illetékmentes.

HaÍłáskörömet a Magyaľországhe|yi önkormányzatairó| szóló 20t1. évi cL)ocilx. w' (Môtv.)
41. $ (4) bekezdése, azSzt.4/A. $ (1) bekezdés a) pontja, q.oR.3.$-a, a Ket. 19. $ (2)

bekezdése, illetékességemet azszL 32lA. $ (1) bekezdése, az oR. 1. $-a és a Ket' 2l. $ (1)

bekezdés a) pontja állapítja meg'

Budapest }oÍv . fębrufu .,....

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Józsefvĺáľosi Szociális SzolgáItató és Gyermekjóléti Központ Díjhátralék- és Adósságkezelő
Csopoľt
Irattĺár

l.
n

J.

A hatfu ozaÍĺ ől értesĺilnek :



2. sz. melléklet
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BudapesĹ

Iktatószam: 044289 12016.

Ű gy ntéző.. B a|ázs Mónika
Telęfon: 333-5744ĺ19
Fax:314-1416
szocialis@jozsęfvaro s.hu

KissJ-u.(F
1081

Táľw: települési trámogatasľa való jogosultság, ezze| egyidejiileg hátľa|ékkezelési
üĺmogatás megállapíüása egyłisszegben a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátľalék
kiegyenlítéséhez

TAJ:ts
HATÁno ZAT

Budapest Fővĺáros VIII. keľület Józsefuárosi onkormĺányzat Képviselő-testĺilete által átruházott
.hatásĹöľömben eljarva az Emberi Eľöforrás Bizottság javaslatąalapjan méItányosságbót-
Il(anyja něve: 

-t 

születési hebě, ideje:- 1081

Budapest, Kiss J. r.(I}zźm a|aÍti lakos ľészére települési támogatásra való jogosultságot
ezen beliil a lalĺňatási kiadásolĺhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez 2016. novembęr 2f.
napjátó| 230.882,- Ft, azaz Kettőszázhatmincezernyo|cszáznyolcvankettő forint összegĺl
hátľalékkezelési támogatást áttapítok meg azalrálbbi tészletezés és feltételek szeľint:

o EImű-Iĺmász Eneľgiasm|gáitztő zrt. felé t6.ĺ62,- Bt a?az Tizenhatezeľ-
egyszźvhaŃankettőforinteg1yösszegbenttĺľténőátutďással,
Fogyasztói saím: 26017 727 12

o Főgáz Zrt. fe|é 66,956,- Bt, azaz Haťłanhatezeľ-kilencszazötvenhat forint egyösszegben
tiirténő atutalással.
Azonosító: 500001f756

r Táľsasház felé t47.764,. r.t, az-az Egyszánlegyvenhétezeľ.hétszázhatvarurégy forint
eryösszegben tĺiľténő átutalással.
szźtĺiaszám: t|7 0800l.20060604
Társasház: 1081 Budapest, Kiss J. u.4.
Közös képviselő: CoNoPontWest,97 Kft., 1025 Bp. Szépvölgyi út 136lB.

Hattroz.atom ellen a döntes közlésétől szátmított 15 napon belĺi| |ehet fellebbezést benyujtani. A
fellebbezést a Józsefoáľosi Polgáľmesteľi Hĺvatal Humanszolgĺáltatási Ügyoszĺály
CsaládĹámogatási lľodáján kell benyujtani. (1082 Budapest, Baľoss u.66{8.)

A fellebbezést a Budapest Fővfuos VItr. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete
bírá|jael, mely a séľelmezett diintést valamint azaztmege|őző e|jfuästvizsga|ja" melynek során

nincs kötve a fel|ebbezésben foglaltakhoz. A fellebbezés illetékmentes.

h.(



INDoKoLÁs
II a lakhatĺísi kiadĺísokhoz kapcsolódó hátľalék kiegyenlítése érdekében a
Józsefuárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermetjóléti Központnál (a tovríbbiakban: JSZSZGYK)
JSZSZGYK.náI települési támogatás, ezze| egyidejiĺIeg hátralékkezelési támogatás iranti
kérElmet nyujtott be, tekintettel aľra, hogy az Elmű.Émasz Energiaszn|gźltatő Zĺt., aFćryáz Zrt.,
valamint a Társasház felé összesen 307.843,- Ft összegű hátraléka keletkezętt.

-feleségével 

és nagykoru lerányával é| a77 m2 alapteľületíi,2 szobás, komfortos,
saját tulajdonú lak:ásban.
Apolasi díjból száľmaző havijövedelme 39.825,- Ft, felesége ľolĺkantsági elláĺásĺának összege
87.565,- Ft. Nagykoru le"ányanak munkaviszonyból száľmazó jövedelne 91.890,- Ft, így
háztaľtásukb an az egy Íőre eső havi nettó jövedelem 73.093,- Ft. Hátľaléka azéľt keletkezett meľt
felesége csontrendszeľi megbetegedése miatt több alkalommal míĺtéti beavatkozásra volt sztikség
Ę többszĺir kórházi ellátásra szorult' A további keľingési,- és diabetes betegségei miatt
rendszeres orvosi kezelés a|att áÄ|, gyógyszerköltsége magas. Nagykorú leánya az iskola
befejezését követően solcáig nem talált munkát.
Adósságcsiikkentési tĺímogaüásban f0|3. évben részesült, önľészfizetési kötelezettségének
egyässzegben tett eleget.

A JSZSZGYK ä|ta| készített helyszíni kiirnyezettanulmany sonán megrállapítást nyert, hogy a
lakrás megfelelően rendben taľtott. Nyilatkozata alapján a szálmtra e|őírt 25 o/o őnĺészfizntési
kötelezettséget családi segítségge| egyösszegben történő fizetéssel vállďni tudja.

A szociális igazgatasrő| és szociálĺs etlátásokľól szóló 1993. évi III. tv. (atovábbiakban: szt.) 45.

$ (1) bekezdés d) pontja alapján a képviselő testiilet az e tönĺény ľendelkezései alapjrán nyujtott
pénrbeti és teľmészetbeni ellátrások kiegészítéseként önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek a|apjźn teleptilési üámogatást nyújt. Telepĺilési támogaĺás kerctében nyujtható
támogatás kÍiĺö,nösen a lalĺÍraĺási kiadásolĺÍloz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szemé|yek
t észét e nyújtott telepĺi lés i ĺámogatás.

A hátralékkezelésbe bevonható adóssággď rendelkező személy vagy család hátralékkezelesi
támogatása jogosultuí válhat amennýben a hátraléka a hátralékkezelésbe bevonhato
adósságtípusok közé tartonk és egyiittes összegiik legfeljebb ötszázezer forint a
hátalékkezelésbe bevonható hátralékok valamelyikénél fennálló tartozÁsa legalább két havi,
ĺegfeljebb huszonnégy havi, . kivételtképez ez alól azon kére|nező, aki a kérelem benyujtĺásakor
a hátľalékkal érintett szo|gźůtatőva| megkötött, éľvényes részletfizetési szerződéssel rendelkezik
és az abban foglaltakat szelződésszeĺűen teljesíti - vaw a közťuemi díjtaftozÁsa miatt a
ęqn|oá|tatÁst kilcanc'snhák ą hÁzte*Á*h,Ąĺ. AŻ p.ý1, fińĺe ilĺŕĺí iŕĺweĺĺeJcĺn neĺn hc|aÍ|ia meo 

^f
önkotmányzat ľendeletében meghatÁtozotl összeghatáľq valamint aki a telepĺilésen elismeľt
minimlális |akźsnagysĘot és minőséget meg nem ha|adó lakásban lakik, komfoľďokozattő|
függetlenül az adőssäggal éľintett Budapest VIII. kertilet teľüIetén lévő lakásban éI, és aki az
á|ta|a(akott lakáson kíviil szt. 4. $ (l) bekezdés b) pontjában meghatźaozottmás ingatlannal nem
rendelkezit és akinek a kérelemmel érintett lakásra tarhási vagy életjáradékl szsrződése nincs,
feltéve, hogy vállalja M adósság és a telepiilési önkoľmányzat áIÍal megállapÍtott
adóssĘcsökkentési trámogatás különbözetének megÍizetését és a Köąpont javaslata a támogatĺás

megźl|Lapítálsáľa vonatkozit toválbbá váIlalja a háltĺaléY'kezelési tanácsadráson való részvéte|t,



valamint igazo|ja, hogy az az adóssággal érintett, a kérelmęző áltď élewitelszeríÍen lakott
íngatlan lakás céljára szolgál.

A hetyi szabáIyokat a Budapest Fővláros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmrányzat Képviselő-
testiiletének 20|5. mfucius 0l. napjától hatályos, a pévbe|i és természetbeni, valamint a

személyes gondoskodást nyujtó szociáIis és gyeľmekjóléti. ellátások helyi szabályaiľól szóló
10/20|5. (III.0I ') tinkoľmányzaĺi renđelete (a továbbiakban: oR.) tarÍa|mazza.

Az ÖR. 9. $ (1) bekezdése alapjrán lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozo
szeméIyek részére hátra|é|d<ezelési támogatás nyujtható'

Tekintettel arra, hogy lDnäúartásában a havi egy főľe eső jövedelem 73.093,- F!
mely meghaladjaazon. lo. $ (l) bekezdés c) pontjában foglalt étté|đlatźrt, mely családos esetén

az öregségi nyugdĺj mindenkori legkisebb összegének f50 o/o-a Q0l6., valamint 20Í7. évben:

71.250,- Ft), azonban nem haladja meg az Ön. t l. $ (1) bekezđésében foglďt éľtékhaüárt, mely
családos esetén az iiregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %o-a Q0|6., valamint
2017. évben: 85.500,- Ft) esetében az oR. 11. $ (1) bekęzdése alapján a polgáľmester az Emberi
Eľőforrás Bizottságjavaslata alapjan dönt a hátralékkezelési támogatlísra való jogosultságľól.

ĽlDrészére
- kiĺrü|ményeit,
- azon. g. $ (9) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltakat,

a Családtámogatási lĺoda és a JSZSZGYK javaslatát, valamint
az Emberi Erőfonás Bizottság ....,.120|7. (il. 01.) szímri hatfuozatźlban tett javaslatát is
fÍgyelembe véve a települési támogatłásra való jogosults ágot, ezzel egyidejűleg a hátalékkezelési
tamogatásra való jogosultságot a rende|kező ręszben foglaltak szeľint méItĺányosságból

megállapítottam

A becsatolt igazolĺások alapjrán megállapítĺíst nyeľt, t1ogyĺ-lkérďme megfelel az ÖR.
t 0. $ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt jogosultsági feltételeknek

Nevezett köriilményeit az oR. 9. $ (4), (6) bekezdéseiben meghatźrozott dolĺumentumokban

fog|a|takat,vďamint a Központ 9. $ (7) bekezdése alapján benyújtott javaslatat figyelembe véve .
a lalĺüatĺási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez - a telepÍilési támogatásra, ezze|

egyiđejĺíleg a hátľalékkezelési tĺámogatlásra való jogosultság a rendelkezó részben foglaltak

szerint megállapíüásra került.

Á hátratékkezelési támogatás méľtéke - az adós váita|áłsźÉo| fiiggően . az Ön. 13. $ (l)
bekezdésének c) pontja értelmében a bevont adóssrĘ 75 %o-a az ônrész egy összegben töľténö

megfizetése esetén, amennyiben a bevont adósság ö'sszege 200.000,- Ft vagy annál magasabb.

Az ÔR. 13. $ (2) bekezdése alapján.a hátra|élĺkezelési tłámogatás összege legfeljebb 250.000'- Ft.

Á hivatkozott jogszabály 14. $ (1) bekezdésę éľtelmében aháta|él<kezelési trfunogatás - az adós

váIlalĺásától fiiggöen - egy ĺĺsszegben az adósságkövetelés jogosultja ľészére átutalással kerĹil

folyósításra utó|ag, minden hónap l5. napjáig'

\-{



A jegyző a hátmléklrczelési ĺírrrogatást _ az adós váIlalásától fiiggően _ egyösszegben az
adósságkövetelés j ogosultj a részére átutalással folyósítja.

IDhátľalékkezelési támogatásba bevont adóssaga 3o7 .843,- Ft.

Mindezek alapján az önkoľmányzati támogatás összege:

EIm{ĺ-Emász Energi aszol gál tatő Zrt. 76.162,-Ft
FőgázZrt. 66.956,-Ft
Társashaz 147.764,-Ft
Osszesen: 230.882,- Fr

eryösszegben fizetendő önľész összege:

Elmű-Emász Eneľgiaszol gźilt.atő ZÍt. 4.511,- Ft
FőgazZrt- 21..352,-Ft

Társashĺáz 51.098,- Fr
Osszesen: 76.961,-Ft

Táiékoztatom. how auon. lł. $ (2) bekezdés b) pontjai alapján a hátralékkezelési t.ámogatás
folvósításának feltétele. hogy a támogatásľa jogosult a háfualékkezelési támogatás
megźů|apításláról szóló határozatjogerőre emelkďését követő 15 munkanapon belül:
. A? első alkalommď befizetet önľész(ek)ľő| szóló igazolĺást a Polgármesteń Hivatal

Humanszolgálta&ísi l.}gyoszÉly Családtámogatási Iľodájĺán (1082 Budapest, Baross u. 66{8.)
bemutatja-

Felhívom Íig5relmét, hogy a hátľalékkez,elési támogatĺás folyósításához szitkséges feltétetek
hatáľidőľe töľténö nem teljesÍtése esetén a támogatĺás nem keľü| folyósíüísra, illetve a
telepüIési támogatÁsrą ezze| egyidejűleg a häta|é|<kezelési ĺímogaĺásra való jogosult.ĺĘa
megszíĺnik.

ez oR. |4. $ (3) bekezdése értelmében a (2) bekezdésben meghatáľozott hatÁľidő a
héta]ékkezelési üĺmogaüásra jogosult írásban benyujtott indokolással ellátott kérelme a|apján

egy alkalommal 15 munkanappal meghosszabbíthatő, melyet legkésöbb a haüáridő utolsó napjáig
Iehet benyrijtani a Polgrármesteri Hivatďhoz'

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak alapj.án határpńaĺrl.

A tényállĺás a|apjźu| elfogadott bizonyítékot iratok:
- kéľelem és annak jogszabá|yban meghatáľozott mellékletei,
- ryEmbeľi Erőfonás BÍzotĺs.Ę ......l20L7. (II. 01.) száműhatőrozatÁbaĺfoglďtjavaslat'

Felhívom figyelmét, hogy a jogosultság feltéte|eit érintő lényeges tényeĘ körüImények
meg:ĺáltozását (köziis |láztartásban élők számĺínak vźitozálsą a háztartás havi jövedelmének

lr



vá|tozása, az állandő lakóhely, tartózkodási heÍy váItozźlsą stb.) 15 napon beliil kĺjtęles
bejelenteni a támogatast megállapÍto szeľvnek.

Tájékoztatom, hogy a közigazgaÍźlsi hatósági e|jáľźls és szolgáltatás általános sz.abá|yairő| szo|ő

2004. évi CxL. tv. (Ket.) 66. $ (1) bekezdése alapján, akl az e|jźłrás során valamely határnapot,
határidőt iinhibájan kívül ęlmulasztott,igazo|ási kérelmet terjeszthet elö.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Ön. g. $ (5) bekezdése szerint a kére|mezś a kérelem
benyújuásakor kiiteles vállalnĺ, hogy amennyiben védendő fogyasztói nyilvántartásba kerĺil és
nincs mÍiszaki akadályą gondoskodĺk az előľeÍizetős fogyasztásméľők felszeľeléséről a
hátralékkel érintett áľam-, gánm|gźlltatźls esetében.

Felhívom Íiwelmét. hogy az oR. 14. $ (4) bekezdése értelmében amennyiben a hátľalékkezelési
tĺĺmogatásra jogosult személy a kérelmében egyösszegú önľész befizetését válla|ta és a (2)

bekezdés szerinti ktitelezettségének nem tesz eleget, az önrész ľészletekben töľténő Íizetésére a
9. $ (9) bekezdésében foglalt elözetes eg5ĺtittműködés és a Kĺĺzpontnál benyújtott ismételt
kéľelem benyújüĺsát követően van lehetősége.

Határozatomjogalapja azSzt.9. $.a,25. $ (3) bekezdés b) pontją 32. $ (3) bekezdése,45' $ (l)
bekezdés d) pontja, az oR. 9. $ (4).(7) bekezdései, 10. $ (l)-(2) bekezdései, l1. $ (1) bekezdése,
13. $ (1) bekezdés c) pontja, Q) bekezÁése, 14. $ (l) bekezdése, Q) bekezdés b) pontją (4)

bekezdése, a Ket. 33. $ (1) bekezdése, 66. $ (1) bekezdése, 71. $ (1) bekezdése, 72. s G)
bekezdése, i01. $ (2) bekezdése. A fellebbezés lehetősege a Ket. 98. $ (1) bekezdése' 99. $ (1)

bekezdése, i02. $ (t) bekezdése, l07. $.a alapjrán keriilt meghatfuozásra. A szociális igazgatősi
eljĺáľas azSzt,16. $-a a|apjrán ktiltség- és illetélonentes.

Hatrásköľömet a MagyarorszÁg helyi iinkormányzatahó| szőlő 20|1. évi CLXXXIX. tv. (Mi'tv.)
4i. $ (4) bekezdése, azSzt,4/A. $ (l) bekezdés a) pontją q.ÖR.3.$-ą aKet. 19. $ (2)

bekezdése, illetékességemet az srt.32/A. $ (1) bekezdése, az oR. 1. $-a és a Ket. 21. $ (t)
bekezdés a) pontja áIlapítja meg.

Budapest 2017 . február ......

dr' Kocsis Máte
polgármester

Józsefulírosi Szocirílis SzoÍgáltató és Gyermetjó|éti Ktizpont Díjháhalék- és

Adósságkezelő Csopoľt
ÍraÍ;źr
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Budapest.
Baľossu.lll
1089

3. sz. melléklet
Iktatószám: 04-409 ĺ ....ĺf017 .
|Jgyintéző: Dr. Uľsicz Gabľiella
Telefon: 333-5744117

ľax:3l4.1416
szocialis@jozsefu aros.hu

Táľgy: telepĺi|ési támogatásra való jogosultság ezzs| egyidejÍileg hátralékkezelési
támogatás megállapít.ása egyösszegben a lakfiatási kiadásokÍroz kapcsolódó hátralék
kiegyenlítéséhez

ľa.r:p
HATÁRo ZAT

Budapest Fővrłros VIII. keľÍilet Józsefvárosi onkormĺányzat Képviselő-testiilete á|ta| átruhź.ł:ott
hatĺásktiriimben eliárva az Emberi Erőfonás Bizotts

lE (s.áiletetĺ 

- 

anyja neve:
javaslata a|apján méltányosságból

sztiletési helyą ideje:
1089 Budapest, Baross u. szam alatti

läkos részére telepĹirlési táłnogatÁsta való jogosultságot, ezen beliil a
kapcsolódó háfralék kiegyenlítéséhez 2076. december 08. napjátóI

lalĺÍratasi kiadásokhoz
204.534,- Ft, azÁz

támogatást állapítokKettil szÁnlégy ezer- otszázharmincnégy forínt összegíí h átralékkez.elási
ry|eg M alábbi rész|etezés és feltételek szeľint:

o Táľsasház fe|é 2M.534,- ľ.t' a?Äz KettőszÁmégyezer-őtvázharmincnégy forint
eryösszegben történő átualással.
szźn|aszám: 1 1 708ffi 1-2 0091 530
Tĺáĺsasház: 1089 Budapest' Baľoss u. 13l.
Közös képviselő: Garifui Kft.' 1089 Bp.,orczytér 4.

HďÁroz.atom ellen a döntés közlesétől számított 15 nąpon belül lehet fellebbezést benyujtani. A
fellebbezést a Józsefuárosi Polgírmesteri Hivatal Humánszolgältatźr;i Ügyos*áIy
Családtĺämogatási hodájĺán kell benyujtani. (t082 Budapest Baľoss u. 66-68.)

Á fellebbezést a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuarosi ÔnkormĺányzatKépvisetö-testĺilete
bíľálja el, meĺy a sérelmezett döntést valamint azaú'megelrőrn e|járástvizsgá|ią melynek sonán

nincs kötve a fellebbezesben foglaltakłroz. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLAS

- 

a lakÍratási kiadásoküoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítese érdekében a
JSZSZGYK-náI telepĺilési támogatás, ez.ze| egyidejĺileg hátralékkezelesi tĺámogaĺás hánti
kérelmet nyujtott bą tekinteffe| arra, hogy a Társashríz felé összesen 272.?t2,- Ft összegĺl

hata|éka keĺetkezett.



1- haszonélvezőként két kiskoľri gyeľmekével é| a3,5 szobás, 101 m2-es, lakásban'
Jelen|eg keresőtęvékenységet folytat. Családjában u egy főrejutó havi jövedelem a munkabér- és
a családi pótlék összegéből á||, így az egy főre jutó jövedelmük összege 40.900,- Ft. Hátľalékanak
kialakulásahoz az vezetett, hogy hźpastársa e|hagyta a családoĹ a válóper jelenleg is zajlik.
Gyermektartásdíjat még nem kap, igy ez idő alatt a ktĺzös kĺiltséget maradéktalanul kifizetni nem
tudtą más köztizemi szo|gáitatőnátl hátraléka nincs.
Adósságcsökkentesi és hátralékkezelési támogatłásban korabban még nem részesiilt'

A JSZSZGYK źńta| készített helyszíni környezettanulmlíny sonán megállapítást nyert, hogy a
lakás megfelelően ľenđben taľtott. Nyilatkozata alapjan a 25 Yo iirľész összegét önerőbőI,
egyiisszegben töľténő fizetéssel váIlalni tudja.

A szociális igazgatźsrő| és szociális ellátásokról sző|ő L993. évi III. tv. (atovábbiakban: szt.) 45.

$ (1) bekezdés d) pontja aĺapjźn a képviselő testĺilet az e towény ľendelkezései alapjan nyrljtott
pénzbeli és természetbeni ellátlások kiegészítéseként, önkormányzati ľendeletbęn meghatározott
feltételek alapján telepüIési támogatlást nyújt. Telepiĺlési üámogatás keľetében nyujtható
üĺmogatás kiiliinösen a lakÍratási kiadásolĺJroz kapcsolóđó hátalékot felhalmozó személyek
részéľe nyújtott telepiilési tamogatás.

A hátralékkezelésbe bevonható adós*ággal renđelkezí személy vagy csaIád hátralékkezelési
trámogaÍásľa jogosulttá vźúhat, amennyiben a hátraléka a hátralékkezelésbe bevonható
adósságtípusok kőze Íaĺtozik és egyiittes <ĺsszegiik legfeljebb otsztaezet foľin| a
háfoalékkezelésbe bevonhatő hźftalékok valamelýkénél fennálló taftozäsa |ega|ább két havi,
legfeljebb huszonnégy havi, - kivételtképezez alól azon kérelmező, aki a kérelem benyújtásakor
a hátralékkal érintett szolgáltatóval megkötöą érvényes rcszletťlzętési szęľződéssel rendelkezik
és az abban foglaltakat szerződesszerűen teljesíti - vagy a közüzemi díjtaľtozása miatt a
szo|gáitztÁst kikapcsoltát a háztartásbaÍL az egy Íőre jutó jövedelem nem haladja meg az
önkoľmányzat ľendeletében meghatáľozott ö'sszeghatáľt vďamint aki a településen elismert
minimĺális lalĺásnagysrĘot és minőséget meg nem haladó lalcásban lakilq komforťfokozattól
fiĺggetlenül az adőssäłggal éľintett Budapest VIII' kertilet teríiletén lévő lakásban él, es aki az
általa lakott lakáson kívÍil szt. 4. $ (l) bekezdés b) pontjában megllatáromttmas ingatlannal nem
rendelkezit és akinek a kéľelemmel érintett lakásľa taľüási vagy életjáradéki szerződése nincs,
feltéve, hogy vállalja az adósság és a telepiilési önkoľmanyzat źÄta'. megállapított
adósságcsökkentési üámogatlís kiiliinbözetének megťlzetését és a Kiĺąpont javaslata a támogatás
megĺállapítására vonatkozik, továbbá vállalja a háłtĺa|éVkezelési tanácsadáson való reszvételt,
valaľnint igazoĺja" hogy az az adőssággal érintett, a kéĺe|mező ĺáltal életvitelszeriĺen lakott
ingatlan lalcás cé|jára szolgál.

A helyi szabáIyokat a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuĺárosi onkoľmányzat Képviselő.
testĺĺletének 20|5. mźrcius 0l. napjától hatályos, a pénzbe|i és teľmészetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyermetióléti ellátrások helyi szabályairóI szóló
1o/2o|5. (Iil.Ol') önkormányzati rendelete (a továbbiakban: oR.) tafialmazła.

Az oR. 9. $ (l) bekezdése alapjłán lakhatásĺ kiadasokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek ńsz-érę hátralékkezelési támogatás nyújtható.

TekintetteIana,hogy-DIakásánaknagysága101m2,meIymeghaladjaoR.1o.$(1)
bekezdés e) pontja szerint a (2) bekezdésben meghatźttozott - Kérelmező esetében elismeľt
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maximum 90 m2 - lakrásnagyságot, így esetében az ÖR. 1l $ (2) bekezdése alapján a polgármesteľ
az Emberi Erőfonás Bizottság javaslata alapjĺín dönt a hźna|é|<kezelési ĺámogatasľa való
jogosultságľól.

t-
- körülményeią
- azon. g. $ (9) bekezdés a).d) pontjaiban foglaltakat,
- a Családtlímogaüási koda és a JSZSZGYK javaslatźú., valamint

az Embeľi Erőfoľľas Bizottság ......J20L7. (II. 0t') szímri hatfuozatában tett javaslatĺt is
ťrgyelembe véve a települési támogatásra való jogosultsźtgot, ezze| egyidejiĺleg a hátrďékkezelési
támogatrásra való jogosultságot a rende|kező részben foglaltak szerint méltányosságbóI
megállapítottam.

Á kéľelemhez csatolt iratok alapján megá||apítźstnyeľt, hogy-Dkéľetme megfelel az
oR. lo. $ (1)-(2) bekezdeseiben foglaĺtjogosultsági feltéteÉkněk

Kérelmező köľtilményeit az ÖR. 9. $ (4), (6) bekezdéseiben meghatfuomtt dokumentumokban
foglaltakat, valamint a Kiĺąpont 9. $ (7) bekezdése alapjĺán benýjtott javaslatĺát figyelembe véve -
a lalĺhatlási kiadrásokÍroz kapcsolódó háfialék kiegyenlítéséhez _ a telepÍilési támogatásra, ezze|
egyidejűleg a hátralékkęzelési tímogatásra való jogosultság a ľendelkező részben foglaltak
szeľint megáIlapítasľa keriilt.

A hátraléI.ĺJ<ezelési üámogatĺás mértéke - az adós vźi|a|ásátő|fiĺggően - az oR. 13. $ (l) bekezdés
c) pontja értelmében a bevont ađósság 75 o/o-a az őnrész egy tĺsszegben történő megfizetése
esetén, amennýben a bevont adósság összege 200.000,. Ft vagy annál magasabb.

Az oR. 13. $ (2) bękezdése atapján a hátľalékkezęlési támogatłás összege tegfeljebb 250.000,- FĹ

A hivatkozott jogsrabá|y t4. $ (I) bekézdése éľtelmében a hátralékkezelési támogatrás - az adós
váI|a|áséLtő| fiiggően - egy összegbęn az adósságkövetelés jogosulda részśre átutalássa| kertil
folyósítlásra utóIag, minden hónap 15. napjáig.

A jegyzś a hátra|ékkezelesi trímogaÍást - az adős vĺíllalás.ĺtól fiiggően _ egyösszegben az
adóssagkövetelés jogosultj a tészśľe áfutalĺással folyosítja'

Fhátralékkezelési támogatásba bevont adóssága 272.7 12,- Ft.

Mindezek a|apján az önkoľmányzati tźmogatźs összege:

Társashán 204.534.-Rt
Osszesen: 204.534,-Ft

J|. ätal eryösszegben fÍzetendő ö'nľész összege:

Tarsasház 68.178,- Fr
Összesen: 68.178,- Fr
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Táiékoztltom. hogy u oR. tł. $ (2) bekezdés b) pontjai alapjan a hátralékkezelési támoeatás
folvósításának feltétele' hogy a támogaüásra jogosult a hátrďékkezelési támogaüís
megállapításárő|sm|őhatÁrozatjogerőľe emelkedését követő 15 munkanapon belül:
o az eĺső aĺkalommal befizptęĹt Ĺinrész(ek)rőI szóló igazolĺást a Polgláľmesteri Hivatal

Humánszolgáttatrási Ügyosĺály Csďádtamogatási Irodájan (1082 Budapes! Baross u. 66-68.)
bemutatja-

F'elhívom figyelmét, hogy a hátľalékkezelési támogatás folyósííásához szülĺséges feltételek
hatáľidôľe tiĺľténő nem teliesítése esetén a támogatáls nem keľĺil folyosításra' illetve a
települési tamogatásra, ez.ze| egyidejűleg a hátralékkezelési támogatásra való jogosultsága
megszíĺnik.

Az oR. L4. $ (3) bekezdése értelmében a Q) bekezÄésben meghatílrozott hatźľ'dő a
hátralékkezeIési trámogatásra jogosult írĺásban benyujtott indokollíssal ellátott kéľe|me alapjan
egy alkďommal 15 munkanappal meghosszabbítható, melyet legkésőbb a hatáľidó utolsó napjáig
lehet benyújtani a Polgĺáľmesteri Hivatalhoz.

Mindezekre tekintettel a rendelkező lÉszben foglaltak alapj.ín határoztam.

A tényáIlás alapjául elfogadott bizonyítékok, iratok:
- kérelem és annak jogszabályban meghatĄtozottmellékletei,
- azEmbeľĺErőfonásBizottság........120|7.(II.0l.)szímúhatźtrozatźhanfoglďtjavaslaĹ

Felhívom firyelmét, hogy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, kiiriilmények
meg:łźÄtozÁsáÍ fttizös háztartĺásban élők szamának vá|tozás*", a báztartźs havi jövedelmének

valtozása, az á||andő lakóhely, taľtózkodási hely változasą stb.) 15 napon belĺi| köteles

bejelenteni a támogatrást megállapító szeľvnek.

Tájékoztatom, hogy a kőziga4atási hat.ósági eljárás es szolgáltatás általános szabá|yairő| szó|ćl

2004. évi CXL. tv. (Ket.) 66. $ (1) bekezdése alapjan, aki az eljánás soran valamely hatłíľnapot,

hatáľidöt önhibájĺán kívüI elmulasztott igazolási kérelmet terjeszthet eló.

Tájékoúatom továbbá, hogy az on. p. $ (5) bekezdése szerint a kérelmezö a kérelem

benyújtásakor kłiteles váIlalni, hory amennyiben védendő foryasztói nyĺlvántaľtásba keľül és

nincs míÍszaki akadrályą gondoskodik az előľeÍizetős fogyasztásméľők felszeľeléséľől a
hátľalékkel érintett áram-, gázszo|gá|tatas esetében.

x'elhÍvom figyelméĹ hogy azÔn. lł. $ (4) bekezdése értelmében amennyiben a háfualékkezelési

támogatásra jogosult személy a kéľelmében egyösszęű önľész beÍĺzetését vállalta és a (2)

bekezdes szerinti kötelezettségének nem tesz eleget azönrész részletekben töľténö fizetésére a
9. $ (9) bekezđésében foglďt előzete's együttműködés és a KözpontnáI benyujtott ismételt

kéľelem benyújtását kiivetóen van lehetősége.

Határozatomjoga|apjaazSzt.9. $.ą 25. $ (3) bekezdés b) pontją 32. $ (3) bekezdése,45. $ (l)
bekezdés d) pontja, az oR. 9. $ (4)-(7) bekezdései, ĺ0. $ (1)-(2) bekezdésęi, ĺ1. $ (2) bekezdése,

13. $ (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, 14. $ (I) bekezdese, (2) bekezdés b) pontją (a)

bekezdése, a Ket. 33. $ (1) bekezdése, 66. $ (l) bekeziése, 71. $ (1) bekezdése, 72. $ (l)



bckezdése, 10t. $ Q) bekezdése. A fellebbezés lęhetiĺsége a KeL 98. $ (l) bekezdése, 99. $ (t)
bekezdésę, 102. $ (1) bekezdésą 107. $-a alapján keľült meghatározÁsra- A szociális igazgatźsi
e|járas azSzt' 16. $-a alapján ktiltseg- és illetékmentes.

Hatłáskiirömet a Magyaľoľszaghe|yi önkormanyzatairól szóló 2011. évi cl-xxxx. w. (Mötv.)
4l. $ (4) bekezdése, az Sn..4/A. $ (1) bekezdés a) pontją az oR. 3. $-ą a Ket. 19. $ (2)
bekezdése' illetékességemet az szt. 32ĺA. $ (1) bekezdése, az oR. l. $-a és a Ket. 21. $ (1)
bekezdés a) pon$a rĺllapítja meg.

Budapest 2017 . febĺuár ......
dr' Kocsis Máté
polgáľmester

A határozatľól értesülnek 
:'

1.ĺlD
2. Józsefvźrosi SzociáIis Szolgríltató és GyermetióIéti Központ Díjháfualék- és

Adósságkezelő Csopoľt
3. Iľattar

+



4. sz. mclléklet

Budapest
Asztalos Sandor,tt"u |!|)
1087

Iktatószám: 04-4292ĺ7 12016
,ij gyintezó : B rudnyák Tiĺnde
Telefon: 333-5744114

Fax:31.4-1416
szocialis@ ozsefü aros.hu

Táľey: telepüIési támogatásra való jogosu|tság ezĺs'| egyidejű|eg hátralékkezelési
támogatás męáltapítása egyłĺsszegben a lakÍratási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék

kiegyenlítéséhez

TAJ.F
HATÁno z^T

Budapest Főváľos VItr. kertilet Józsefvrłľosi onkoľmányzat Képviselő-testĺilete által átruhazott

hatásktĺrĺimben eliárva az Embeľi Erőforrás Bizottsrág javaslata alapjan méltányosságbót O

- 

- 

-

i-oaz nuaupest, Asztalos Sándoľ utca r szálm a|alÍi lakos részére települési
támogatĺĺsľa való jogosultságot, ezen belĺil a laktatrási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék

kiegyenlíteséhez 20t6. novembeľ 22. napjától 96.758o- Ft, azAz Kilencvenhatezeľ-
hétszŁöwennyolc forint összegű hátľalékkezelésÍ támogatást állapítok meg az a|ábbi

r ész|etezés és feltételek szerint :

. Józsefváľosi Gazdátkodási Központ Zrt, fe|é 96.7s8,- Ft, azaz Kilencvenhatezer-
hétszazowennyolc forint egyösszęben tôrténő átutalássď.
Szám|aszÁm: 1 04033 8 7-00028 8 63-00000009

HaÍározatom ellen a dtintés közlésétől szźtmított 15 napon beltil lehet fellebbezést benyujtani. A
feltebbezést a Józsefurłľosi Polglármesteri Hivatal Humanszolgáltatrĺsi Ugyoszŕály

Családtámogatási hodáján kell benyujtani. (1082 Buđapest, Baross u. 66-68')

A fellebbezést a Budapest Fővrłľos VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testĺilete

bíráůjaet" mely a sérelmezett döntést, valamint azaztmege|őző e|játáśvizsgźL|ja, melynek során

nincs kiiwe a fe||ebbezésben foglaltalĺfioz. A fellebbezés illetélanentes.

INDOKOLAS

a lakhatási kiadásolĺfioz kapcsolódó hátľalék kiegyenlítése érdekében a

lszszcvx-nát települési támogatĺás' ezrn| egyidejü|eg hátralélĺkezelési támogatĺís iránti

kérelmet nyújtoĺ bą tekintette| ana, hogy a Józsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. (a

flťľ1ľ.ąi,".ĺíT}ľ"l%ä:ffi ''ŕ:ŕ'lŁJŁT:'äilľffi *efi szerződése

- a lakbér, a használaťt- és kapcsolódó kĺilön szolgáltatĺási dfi, mint tőketaľtozás, valamint a

késedelmi kamattaľtozás miatt - 2016. március 3l. napján felmondĺásra.lgglLígy a fenti címeĺt

:áe"ĺ^ nélkĺili hasznrł|óként é|. A tĄrtozás rendezéséi-követőenGkéľelmére a

\-\

béľleti jogviszony visszaállításľa keríilhet'



-egyediil 

él a 30 m2 alapteľiiletű, 1 szobás, komfoľt nélkiili, önkormanyzati
tulajdonú lakásban. Roĺ<kantsági ellátrásbóI szfumaző jĺĺvedelme havi ?f.Af&.- Ft. Visszatérő
emésztórendszeri panaszai vannat konábban eltávolítottak gyomrának egy részét, mindezek
mellett pszichés zavarokkal ktizd. Rendszeres orvosi kezelés alatt áll. Kiizgyógyel|áttásra a
jtĺvedelme alapján nem jogosult, havi gyógyszerköItsége 14.000,. Ft. HáŃra|éka alacsony
jövedelme és betegsége miatt halmozódott fel. Tartozźsa 10 havi lakbér.
AdósságcsökkentésĹ és hátralékkezelési támogatásban azelmúlt két év folyamĺín nem részesiilt.

Á JSZSZGYI( ál|ta| készített helyszíni kĺimyezettanulmány sorián megállapítást nyert, hogy a
lakás ľnegfelelően rendben tartott. Kérelmező nyilatkozata alapjan a számtra előírt 20 %o

onrészÍlzetési kötelezettséget iinerőből, egyösszegben történő kifizetéssel váIlalni tudja.

A szocirális igazgatźsról és szociális ellátasokľól szollő 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 45.
$ (1) bekezdés d) pontja alapjźn a képviselő testĺilet azetörvény rendelkezései alapjan nyujtott
pénzbeli és tennészetbeni ellátások kiegészítéseként, önkoľmányrati ľendeletben meghatĺáľozott
feltételek a|apján települési támogatást nyújt. Teteptilési tÁmogatźs keretében nyujtható
támogatás kiilöntisen a lakhatási kia&ásokfioz kapcsolóđó hátľalékot felhalmozó személyek
r észér e nyúj tott telepiilési támo gaüás.

A háralékkezetésbe bevonható adóssággal rendelkező szeméIy vagy család hátralékkezelési
tĺámogatásra jogosultĺí vźiha, amennyiben a hźtta|éka a hátľalékkezelésbe bevonható
ađósságtípusok közľ' tartozík és egyĺittes összegĺik legfeljebb ötszźneznr forint, a
héfta|ék'kezplésbe bevonható háralékok valamelyikénél fennállí tartozÁsa legalább két havi,
Iegfeljebb huszonnégy havi, - kivételt képez ez a|ő| aznn kérelmező, aki a kéľelem benyújtásakor
a hátralél*al érintett szolgáltatóva| megkötött, éľvényes részletÍizetési szeuődéssel rendęlkezik
es az abban foglďtakat szerz(ldésszpriien teljesíti -, vagy a közĺizemi díjtartozása miatt a
szolgáltatást kikapcsoltrát a hánartásban ajl' egy ffire jutó jövedelem nem haladja męE az
ĺinkoľmrán}zat ľendeletćben meghatĺáľozott összeghatÄrt, valamint aki a településen elismeľt
minimális lakasnagyságot és minöséget meg nem haladó lakásban lakik, komfortfokozattol
fiiggetlenĺil az adóssáłggal érintett Budapest VIII. kerĺilet teriiletén lévő lakasban é|, és akj az
áItala lakott lakáson kíviil sá. 4. $ (1) bękezdés b) pontjában meghatarozott más ingatlannal nem
ľendelkeát és akinek a kéľelemmel érintett lakásra taľüási vagy életjráradéki szerzödése nincs,
feltéve, hogy váů|a|ja aiz adóssĘ és a telepÍilési önkormanyzat áita| megíllapított
adósságcsökkentésí támogatás lđllönbözetének megfizetesét és a Kiĺzpont javaslata a támogatás
megállapítĺásiĺra vonatkozit továbbá váIlalja a hátralél<ĺ<ezelesi tanácsadáson vďó részvételt,
valamint igam|ja, hogy az az adóssĺggal érintett a kéľelmező által élewitelszeľĺien lakott
ingatlan lakás céljára smlgźA.

A helyi szabályokat a Buđapest Fővłáľos VIII. kerĺilet Józsefvfuosi onkoľmányzat Képviselő-
testtiletének 2015. máncius 01. napjátő| hatáIyos, a pénzbeli és természetbeni, valamint a
személyes gondoskodrást nyujtó szociális és gyeľmekjóléti ellátások helyi szabályairól szóIó
10ĺ2015. (Iil.OlJ önkoľmányzati ľendelete (atovábbiakban: oR.) taĺta|mazza.

az oR. 9. $ (1) bekezdése alapján ta}fiaĺási kiadásokhoz kapcsolódó hátľatékot felhalmozó
személyek részére háta|él&ezelési támogaĺás nyrijtható.

+
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TekinĹeĹĹęl aną hogy jogcím néIkiili hasznźiő esetében az oR. 11. $ (3) bekezdése a|apjźna
polgáľmesĹer az Emberi Erőfoľras Bizottság javas|ata a|apján dönt a hátÍa|é|<keza|ési támogatłásra
való jogĺ.lsultságról .az:zz|,hogy akík.łl adóssággal érintett lakásban jogcím nélkiili használóként
laknak és a l0. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek, aháftta|é|ď<eze1ési támogatásba
bevonható adósságtípusok közül csak a lakbér, lakáshasmáIati đÍj és kapcsolódó
kĺiliĺnszolgáItatási díjhátrďék vonható be.

Nevezett részére
. köriilményeit,
- az oR. 9. $ (9) bekezdés a)d) pontjaiban foglaltakat,
- a Családtámogatási Iľoda és a JSZSZGYK javaslatát, valamint

az Embeń Erőfonás Bizottsĺág ......../20|7. (II. 0l.) számú hďfuozatź.ŕlan tett javaslatát is
figyelembe véve a települési támogatlásra való jogosultságot, ezzs| egyidejűIeg a hátralékkezelési
támogatásra való jogosultságot a ľendelkező ľészben foglaltak szeľint méltányosságból
megállapítottam.

A kérelemhez csatolt iratok alapján megállapítottam, hogyllDkéľelme megfelel az
oR. lo. $ (l)-(2) bekezdéseiben foglalt jogosultsági feltételeknek.

Nevezett körülményeit az oR. 9. $ (4), (6) bekezdéseiben meghatĺíľozott dokumentumokban
fogla|takat, valamint a Kö4ont 9. $ (7) bekezdése alapjan benyijtott javaslatĺát figyelembe véve -
a lakhatási kiadásokÍroz kapcsolódó hátľalék kiegyenlítéséhez _ a tetepĺiléśi tźmogatźsra, ezze|
egyidejííleg a hátralékkezelési üámogatĺásľa való jogosultság a ľendelkező részben foglďtak
szerint megá|lapítźsr a kertilt.

Á Hátralékkezelési támogatás mértéke az oR. 13. 0 (2) bekezdés alapján a háftalékkezelési
tźlmogatás összege legfeljebb kettőszaz<jwenezer forint.

A hźúralékJľlezslési tĺámogatas mértéke . az adós vállalásátóI ftiggł5en - az ÖR. 13. $ (1)

bekezdésének b) pontja alapján a bevont adósság 80 %o-a az öntesz egy összegben történő
megfizetése esetéĺ1 amennyiben a bęvont adósság ösvege nem éri el a 200.000,. Ft-ot,

A hivatkozott jogszabály 14. $ (l) bekezdése értelmében a hátralékkezeĺési ĺámogatás az adős
vállďásátóI fiiggően _ egy összegben . az adósságkövetelés jogosultj a rcszśre átutalással keriil
folyósíüásra utólag, minden hónap 15. napjźig.

A jegyzó a hátralékkezelési támogatást _ az ad6s vái|a|ásáÍo| fiiggően _ eg5l összegben az
adóssĺĺgkövetelés jogosu|tj a részére átutalassal folyósítja.

-"dósságkezelési 

szolgiáltatásba bevont ađóssága 120.948,- Ft.

Míndezeka|ap jánazönkormányzatitÁmogatasiisszege:

Józsefufuosi Y agyongazdáIkodasi Zrt. 96.758.- Fr
Osszesen: 96.758,- Ft

lts által ęyösszegben fizetendő önrész iisszege:



Józsefváľosi Vagyongazdálkodási Zrt. 24.190.-Ft
Osszesen: 24.190,-Ft

Táiékoztatom. hogy az on. lł. $ (2) bekezdés a)-c) pontjai alapján a hátľatékkezelésĺ
támogatás ľészletekben töľténő havonkéuti folvósításának feltétele' hogy a támogaüísra
jogosult a hźltra|é|<kezelési támogaĺís megállapításáľóI szóló hatátozat jogeľőľe emelkedését
követő 15 munkanapon belül:
- az adósságkövetelés jogosultjáva| a megállapodást, vagy a rész|etfwetési szeľzőđést

megkötÍ,
- és az e|ső alkalommal befizetett önĺész(ek)ről szóló igazolást a Polgármesteri Hivataĺ

HumłánszolgáItatási Ügyosztály Csaláđtámogatásĺ lľodáján (1082 Budapest Baľoss u. 66-
68.) bemutatja,

- és a hátralékkezeléši tanácsadóval a hátra|ékkezelesĺ megállapodást mękötĺ.

x'elhívom Íiryelmét, hogy a hátralékkezelési támogatás folyósításához szükséges feltételek
hatáľidőľe történő nem teljesítése esetén a támogat:ás nem keľül folyĺósításľa, illetve a
telepĺilési támogatásrą ezze| egyidejíĺleg a hátraléIĺkezelési támogatásra való jogosultsága
megszílnik.

Az oR. 'lł. $ (3) bekezdése éľtelmében a (2) bekezdésben meghatĺirozott hatĺáridó a
hátralékkezelési támogatásra jogosult ínĺsban benyújtott, índokolással ellátoĺ kérelme alapjrán

egy alkalommal 15 munkanappal meghosszabbítható, melyet legkésőbb a határidő uto|só napjáig
lehet benýjtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

MindezelÜe tekíntettel a rendelkező részben foglaltak ďapján hataroztĺm.

A tényállás alapjául elfogadott bizonyítékot iľatok:
. kéľelem és annak j og szabäÄyban meghatároznĺt mellékletei,
- azEmberiErőfoľľásBimtĹság......../2017.gI.01.)számúhatźtrozatźtbaĺfoglaltjavaslat.

Felhívom figvelmét. hogy a jogosultság feltételeit érintö lényeges tényet kôrülmények
megváÄtozását ftiiziis hártaÍźsban élők szímának változásą a hártafiÁs havi jövedelmének

váitozÁsa" az áilandó lakóhely, taľtózkodasi hely váItozásą stb.) 15 napon belüI köteles
bejelenteni a támogatást megállapító szervnek.

Tźljékoztatoľn, hogy akôzigazgatÁsi hatósĺági eljánás és szolgáltaüás általrínos szabźiyairól. szőlrő
2004. évi cxL. tV. (Ket) 66. $ (1) bekezdése alapjáĺq aki az e|járrás soIán valame|y határnapot
hatźtidőt önhibájĺín kíviil elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet eIő.

Táljékoztatom továbbá, hogy az on. g. $ (5) bekezdése a|apjrán a k&e|mezś a kéręlęm
benyujtásakor köteles válla|ni, hogy amennyiben védendő foryasztói nyilvántartásba kerüI és

nincs míÍszaki akadálya, gondoskodik az előľefzetős fogyasztásméľők felszeľeléséľőI a
hátralékkelérintettátam-,gázszo|gá|tatĺísesetében.



A lratározatom jogalapja azSzt.9. $-a,25. $ (3) bekezdés b) pontją 32. $ (3) bekezdésą 45. 0 (1)

bekezdés d) pontją az oR' 9.$ (1), (4)-O bckczdésci, 10. s (1)-(2) bekezdései' 11. $ (3)

bekezdésą 13. $ (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdése, 14. $ (1) bekezdése, (2) bekezdés a).c)
pontjai, aKet. 33. $ (ĺ) bekezdése,66. $ (1) bekezdése,7I. $ (1) bekezdése,72. $ (1) bekezdése'
t01. $ (2) bekezdésę. A fęllebbęzés lehetősége a Ket. 98. $ (1) bekezdése,99. $ (1) bekezđése,
102. $ (1) bekezdése, l07' $-a alapján kerĹilt meghatározÁsra. A szociális igazgatási e|járás az
Sa. 16. $-a alapjan kĆiltség- és illetékmentes.

Hatáskörömet a Magyaľors"Ąg helyi <inkormányzatďľól szóló 2011- évi cDofiIx. tv. (Mĺitv)
41. $ (4) bekezdése, az Szt.4/A. $ (t) bekezdés a) pontja, az'oR. 3. $-a, a Ket. 19. $ (2)

bekezdése, illetékességemet az Szt. 32ĺA. š (1) bekezdése, az oR. 1. $-a és a Ket. 21. $ (1)

bekezdés a) pontja állapítja meg.

Budapest, 2017 . február ......

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

A haÍźr ozaffil énestilnek :

--

2. Józsefuarcsi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti KiiąpontDfiháÍaĺék- és

Adósságkezelö Csopoľt
3. kattár



Budaoest.
Rákóczi
1088

5. sz. melléklet
Iktatószam : 0443 65 ĺ 5 /20 I 6.

Ügyintéző: Nedbálné Bagó Kľisztina
Telefon: 333-5744ĺ22
Fax:314-Í4|6
szocialis@jozsęfu aros.hu

Táľgv: telepiilési üímogatásľa való jogosu|ság, ezze| egyidejűleg hátra|ékkezelési
támogatás megállapítása egyösszegben a lalĺlratási kiadĺásolĺhoz kapcsolódó bátÍa|ék
kiegyenlítéséhez

TAJ'F
HATÁno zAT

Budapest Fővrĺľos MII. kerület Józsefráĺosi onkormĺínyzat Képviselći.testĺilete á|tz| átruházott
hatáskörömben eljłírva az Emberi Eľőfoľnás Bizottság javaslata alapján méttányqssĘbď-

-1u"y;a 

neve.!rgł'etési helye, ideje:G ĺoss
Budapest Rákóczi ft e szÁm a|at1i lakos részéľe települési-tĺámogatásra való
jogosultságot, ezen belĺil a lakhatási kiadásokňoz kapcso|ódó hátralék kiegyenlítéséhez f0|6.
november 29. napjźltćń 118.696'- Ft, azaz EgyszÁztizewryo|cnzer- hatszazkilencvenhat forint
ósszegíĺ hátľalélĺkezelési Ĺámogatĺást állapítok meg aza|źlbbitész|etezés és feltételek szerint:

r Táľsasház felé 118.696'- Ft, azaz Egyszáńizennyolcezeľ-hatszázki|encvenhat forint
egyösszegben történö átuta!ással.
szÁm|aszÁm:Ĺ170800t-20086873
Társashaz: 1088 Budapest' Rákóczi |.it 5l.
Közös képviselö: FERox lngatlankezelő BĹ, 1093 Budapest Lónyay u. 3.

Hatiáľozatom ellen a döntés közlésetö| számított 15 napon belĺil lehet fellebbezést benyujtani. A
fellebbezést a Józsefvĺáľosi Polgríľmesteri Hivatal Humánszolgaltatĺási lJgyoszĺály
Családtámogatási Irodájĺán kell benyljtani. (1082 Budapest, Baľoss u. 6668.)

A fellebbezést a Budapest Föváros MII. kęľĺilet Józsefuĺárosi onkormányzat Képviselö.testĺilete
bíralja el, mely a serelmezett döntést, va|amint az aztmege|őn e|járástvizsgálją melynek soľán
nincs kötve a feĺlebbezesben foglďtakhoz. A fellebbezés illetékmentes.

INDoKoLÁs

-D 

a lakhatĺási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítése érdekében a
JSZSZGYK-nĺíI telepĺilési aámogatás, ezze| eryidejűleg hátalékkezelési trámogatás iránti
kéľelmet nýjtott bą tekintette| ana, hogy a Társasház felé ö'sszesen |48.370'- Ft összegÍĺ

hátraléka keletkezett.

Ir'agykoľú leĺńnyávat é| a 3,5 szobás, 83 m2 alapterĺiletít komfortos, saját tulajdonú

lakásban'



(Erehabilitációselláüísa2015.szepembeľl-jénmegszÍĺn!eztkövętőenellátásban
nem ľészesĺilő regiszľátt álláskereső vo|t, de pajzsmirigy- és srilyos asztmatikus betegségei,
valamint életkoľa miatt nem tudott megfelelő állást taláIni. Jelenleg a|kalmi jövedelemmel
rendelkezik, melynek összege nyilatkozata alapján havi 15.000,- Ft. Jelenleg takaút, a
Íbglalkozast helyettesítő támogatasra való jogosultságanak megállapítása folyamatban van' a

Munkaügyi Kirendeltséggel együttmĺĺködik(Il)leanya súIyosan depressziós, ezéĺÍ.az
ő havi jövedelme e|ég vźitoző, sokszor munkaképtelen betegsége miatĹ A kérelem benyujtását
mege|ozőhónapbanňunkaviszonybő|származój6vedelmeąe.sea,-Ftvoft.tsinyagi
helyzetét nehezítette az is" hogy t millió forint lakás-felújÍtási hitelt vett fel az oTP Bank Nyľt..
nél, melynek havi törlesztő ľészlete 14.000'- Ft.
Adósságcsökkentési- és háltta|é|kezęlési tamogatásban koľábban nem ľészesült.

A JSZSZGYK áita| készített helyszíni kömyezettanulmrány sonín megállapítást nyeľt, hogy a

Iakrás megfelelóen ľendben taľtott. Nyilatkozata alapján a20 %o önrész összegét baráti segítséggel,
egytisszegben töľténő kifizetéssel tudja vállalni

A szociális igazgatősrő| és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (atovábbiakban: szt.) 45.

$ (1) bekezdés d) pontja alapján a képviselő testület az e ttirvény ľendelkezései alapján nyújtott
pénzbeli és természetbeni ellátasok kiegészítéseként, önkoľmányzat, ľendeletben meghaüírozott
feltételek a|"pJáúl telepĺiĺési támogatást nyújt. Települési támogatas keretében nyujtható
támogatás kĺiltiniisen a lalĺJratási kiadásokÍroz kapcsolódó hátľalékot felhalmozó személyek
r észér e nyúj tott telepiilési támo gatás.

A hátralékkezelésbe bevonható adóssággal ľendelkező szernély vagy család hátralékkezelési
tźlmogatźłsra jogosulttá válhat, amennyiben a hráfľaléka a hátralékkezelésbe bevonható

adósságÍípusok kozé tartozik és egJiittes összegiik legfeljebb ötszázezľ;r forint, a
háiĺa|é|<kezslésbe bevonható hátľalékok valamelyikénéI fennálló tafiozása legalább két havi,
tegfeljebb huszonnégy havi, . kivételt képez ez a|ő| azon kérelmező, aki a kéľelem benyújtásakor

ahátľa|ékkal érintett szolgláĺtatóval megkötiitt érvényes rész|etfrz-etési szeľződéssel ľęndelkezik
es az abban foglaltakat szerződésszerüen teljesíti - vagy a közĺizemi díjtartozźsa miatt a
szo|gźltatÁst kikapcsoltłák, a hátĺartásban az egy före jutó jiivedelem nem haladja Ínęg az

önkoľmányzat rendeletében meghatáĺozott összeghaÍárt, va|arĺlint aki a teleptilésen elismeľt
minimális lakásnagyságot es minőséget meg nem haladó lakasban lakit komfoľtfokozattól
fiiggetlenüI az adóssaggal érintett Budapest MII. keľtilet területál Iévő lakásban éI, és aki az
általa lakott lakĺáson kívül szt. 4. $ (l) bekezdés b) pontjában meghatáľomtt młás ingatlanna| nem

rendelkezik, és akinek a kérelemmel éľintett lalĺásra tartási vagy életjáľadéki szerződése nincs,

feltéve, hogy vállalja az adósság és a telepiilési iinkormánpat áiÍa| megallapított
adóssĘcsöIĺkentési tĺámogatás Hiliinbözetének megÍizetését és a Központ javaslata a tÁmogatás

megáilapítÁsĺíľa vonatkozik, toYálbbä vállalja a hátraléIłkezelési tanácsadáson való részvételt,

valamint igazo|ja" hogy az az adőssĘgal érintett a kére|mező áltá élewitelszeľűen lakott
ingatlan lakás céljára szolgrál.

A helyi szabályokat a Budapest Fővláros VIII. kerĺilet Józsefrárosi önkoľmányzat Képviselő-
testĺiletének 2O|5. március 01. napjátót hatályos, a pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a

személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyermeĘióléti. ellátĺások helyi szabályairól szóló

10/20| 5. (III.0 1.) önkoľmányzati ľendelete (a továbbiakban: oR.) tarta|maza.
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az oR. 9' $ (1) bekezdése a|apján lakhatasi kiadásokhoz kapcsolódó háhalékot felhalmozó
személyek részćre hátralékkezelési támogaüás nyujtlrató.

Tekinteftel aľľą hogyIDlakrásanak nagysága 83 m2, mely megha|adja ÖR. 10. $ (1)
bekezdés e) pontja szerint a (2) bekezdésben meghatfuomtt - Nevezett esetében elismert
maximum 75 m, - Iakĺásnagyságot" így esetében az oR. 11. $ (2) bekezdése aĺapjan a
polgĺírmester az Emberi Erőfoľľĺás Bizottság javas|ata a|apjźn dönt a hátľalékkezelési támogatlísľa
való jogosultságľól'

-tązére

. kĺirüIményeit
- az oR. 9' $ (9) bekezdés a)d) pontjaiban fog|ďtakat,
- a CsaládĹímogatĺási Iroda és aJSZSZGYK javaslatát, valamint

az Emberi Erőfonás Bizottság ......ĺ2017. (II. 01.) számú hatźrozatźlban tett javaslatát is
figyelembe véve a telepiilési támogatĺásra való jogosultságo! ezzel egyidejíitegahátia|ékkezelési
tłámogatásľa való jogosultságot a rendelkező részben foglaltak szerint méltrányosságból
megállapítottam.

AbecsatoltigazoIrásokalapjránmegállapítástnyeľt,horyft<ere|memegfelelazÖR.
t 0. $ ( 1)-(2) bekezdéseiben foglalt jogosultsági feltételeknek.

Nevezett körülľnényeit az oR. 9. $ (4), (6) bekezdéseiben meghaüározott dokumentumokban
foglaltakat, valamint a Köąpont 9. $ (7) bekezdése alapján benyujtott javaslatát figyelembe véve -
a lakhatási kiađĺísokhoz kapcsolódó hátalék kiegyenlítéséhez _ a telepüIési támogatásra, ezzs\
egyidej{ĺleg a hátľalélí<ezelési tímogatásra való jogosultság a rendelkező részbęn fogtaltak
szerint megállapÍtĺísra keriilt.

A hátralélJ<ezelési trámogatĺás mértéke - az adós vá||a|ásáúći ftiggóen - az oR. 13. $ (ĺ)
bekezdésének b) pontja alapján a.bevont adósság 80 %o-a az őnrész egy összegben töľténő
megfizetése esetén, amennyiben a bevont adósság ö'sszege nem éri el a 200.000,- Ft{t.

Az oR. 13. $ (2) bekezdése ďapján a hátralékkezelési támogatás összege legfeljebb 250.000,- Ft.

A hivatkozott jogszabá|y 14. $ (1) bekezdése értelmében a hátrďékkezelési tĺímogatĺás . az adós
vrállďásától fiiggöen ; egy összegben az adósságkövetelés jogosultja részéľe áfutalással keľül
folyósítłásra utótag, minden hónap 15. napjáig.

A jegyzś, a hátĺalél.ĺkezelési trámogaĺást _ az adós váIlalásától fiiggően _ egyösszegben az
adósságkövetelés jogosultj a ĺészśre áfu talrással folyósítja.

(F)hátralékkezelési támogatasba bevont adóssága |48.3? 0,. FL

Mindezeka|apjánazönkoľmĺányzatitźmogatlísösszege:

Társashĺáz t 18.696.- Ft
Osszesen: 118.696,- Fr
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egyösszegben fizetendő önrész összege:

Társasház f9.674.-Ft
Osszesen: 29.674.-Et

Táiékoztatom. hogy az ÖR. tą. $ (2) bekezdés b) pontjai alapján a hátralékkezelési t.ámogatás
folvósítĺísának feltétele. hogy a tĺĺmogatĺísra jogosult a hátľalékkezelési támogatás
megállapíüásláľól szóló hatĺározatjogerőre emelkedését követő 15 munkanapon beliil:
. az első alkalommal bęfizetett önresz(ek)rőĺ szóló igazolrźľ't a Polgármesteľi Hivatal

Humánszolgálrtatási Ügyoszĺály Családüímogatasi Irođáján (1082 Budapest, Baross u. 6ó.68.)
bemutatja.

F.elhívom Íigyelmét, hogy a hátľalékkezelésĺ támogatás folyósíŁásához sztĺlłséges feltételek
hatáľidőre történő nem teljesítése esetén a támogatás nem keľÍil folyósításľa, illetve a
települési tánogatźsr4, ezze| egyidejűleg a hátralékkezelési támogaüásra való jogosultsága
megsziĺnik.

Az ÖR. 14. $ (3) bekezdése éľtelmében a (f) bekezdésben meghaüĺrozott haĺáridő a
hátalékkezelési üámogatásra jogosult írásban benyújtott' indokolással ellátott kérelme a|apján
egy alkalomma| 15 munkanappal meghosszabbítható, melyet legkésőbb ahatźndő utolsó napjáig
lehet benyujtani a Polgráľmesteľi Hivatalhoz.

Mindezekľe tekintettel a rendelkező részben foglaltak alapján hatéltoztan.

A tenyáIlás alapjául elfogadott bizonýtékot iratok:
- kérelem és annak jogszabalybanmeghatározott mellékletei,
- azEmberi Erőfonás Bizottság ......120|7. (II. 01.) szamri hatfuozatźlban foglďtjavaslat.

ľ.elhívom Íigyelmét, hogy a jogosultsĘ feltételeit érintő lényeges tényet köriilmények
megvä|tozását ftöziis háztaľtásban élők számrĺnak változasą a házÍartás havi jövedelmének
váÄtozása" az ä||andő lakóhely' taĺózkodási hely változása, stb.) 15 napon belÍi| köteles
bejelenteni a támogatrást megállapító szeľvnek

Tájékozüatom, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatĺás általrános szabźúyutó| sm|ő
2004. évi c)(L. tv. (a továbbiakban: Ket.) 66. $ (1) bekezdése alapján' aki az eljáľĺłs sonán

valamely hatiíľnapot, határidőt önhibáján kívĺil elmulasztott"igazo|ási kére|met terjeszthet elő.

Tájékoztatom továbbá, hogy az on. g. $ (5) bekezdésę szeľint a kérelmező a kérelem

benyújtásakor köteles vállalni, hogy amennýben védenđő fogyasztói nyilvĺĺntartásba keľii| és

nincs műszaki akadáůyą' gondoskodik az e|őrefizetős fogyasztásméľők felszeľeléséról a
hátralékkel éľintett áram-, gázsm|gá|tatÁs esetében.

ľ.elhívom figvelmét. how auÖR. lł. $ (4) bekezdése éľtelmében amennyiben a hráÍrďékkezelési

tiámogatrásra jogosult személy a kérelmében egyösszegű önľész beÍizetését vállalta és a (2)

bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget az önrész reszletekben'töľténő Íizetésére a

k-.t



9. $ (9) bckczdćsében foglalt előzetes együttműkiidés és a Ktizpontnál benyujtott ĺsmótclt
kéľelem benyrijtását kłivetően van lehetősége"

Ha&ĺrozatom jogalapja azSzt.9' $-a, 25. $ (3) bekezdés b) pontja" 32. $ (3) bekezdése,45. $ (1)
bekezdés d) pontją az oR. 9. $ (4)-(7) bekezdései, 10. $ (1)-(2) bekezdeseí, ll. $ (2) bekezdése,
13. $ (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdése, 14. $ (l) bekezdése, Q) bekęzdés b) pontja' (4)
bekezdése, a KeĹ 33. $ (1) bekezdése, 66. 5 (1) bekezdése, 71. $ (1) bekezdése, 72. $ (1)
bekezdése, 10l. $ (2) bekezdése. A fellebbezés Iehetősége a Ket. 98' $ (1) bekezdésą 99. $ (1)
bekezdése, 102. $ (1) bekezdése, l07. $-a alapján keriilt meghattttozásĺa. A szociĺĺIis igazgatási
eljárás azSzt.16. $-a alapján kiiltség- és illetélanentes.

Hatĺískörömet a Magyarorczaghe|yi önkormányzatairó| szől'ó 20l|. évi cl-xxxx. fu. (IVíötv.)
4t. $ (4) bekezdese, az Szt..4/A. $ (1) bekezdés a) pontja' az ÖR. 3. $-ą a Ket. 19. $ (2)
bekezdése, illetékességemet azszt.32lA. $ (t) bekezdése, az on. l. $-a és a Kęt. 21. $ (1)
bekezdés a) pontja állapítja meg.

Budapest 2017. februar -.....

dľ. Kocsis Máté
polgármester

2. Jóżsefvźtrosi Szociális SzolgáItató és Gyermetióléti Kiizpont Díjhátralék- és
Adósságkezelő Csoport

3. Irattár
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