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Napirend:

1.

2.

JEęYzonoľYVl KIvoN*.T

Készült: Az Embeľi Erőforľás Bizottság 2017. áryritis 12.én (szeľda) 09,00 órakor
a Józsefuiárosi Polg:íľmesteri Hivatal

(Bp. VIII.' Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as tĺírgyalójában megtartott 3. ľendes iiléséről

3712017. íIV.12.) sz. EMBI határozat (11 ieen. 0 nem szavazattal, ĺ taľtózkodás mellett)

Az Embeń Erőforras Bizottság azalábbi napirendet fogadja el:

Átľu h ázott hatáskiiľben meehozható diintések

Javaslat a2016. évi ryermekfogászati alapellátásról szóló beszámolĺi elfogadásáľa
(írósbeli előterj esztés)
EI ő t e rj e s zt ő : dr. B oj s z a Kr i s z tina - Humánsz ol gólt atás i üglo s zt ólyv e z e tő

Javaslat az Embeľbaľát Alapítvány 2016. évĺ beszámolójának elfogadásáľa
(írasb eli előterj e s ztés)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztiną_ Humlźnszolgáltatási üg,losztólyvezető

Javaslat a Leonaľdo 41 Alapítvány 2016.II. féléYĺ tevékenységérő| szől.ő beszĺ{moló
elfogadására
(ír dsbeli előterj e szté s)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina- Humánszolgáltatási.iiglosztályvezető

Javaslat a Félúton ÁlapÍtvány 20Ĺ6. évĺ tevékenységéľőI szólĺĎ beszámolójának
elfogadására
(írós beli előterj e sztés)
Előte Ę e s z tő : dr. B oj s za Kr is zt ina - Humlźns zol góI t atós i tigło s ztályv ezet ő

Javaslat az S.o.S. KľÍzis Alapítvány 2016. évÍ beszámolĺijának elfogadásáľa
(ír ás b el i e lő t eĘ e s zté s)
Előterj esztő : dr. Boj sza Krisztina _ Humónszolgóltatási üglo s ztályvezető

Javaslat szer"vezetek he|yĺségbéľletekkel kapcsolatos beszámolójának elfogadásáľa
(írás b eli előterj esztés)
Előterj e s ztő : dr. B oj s za Kris ztina _ Humánszolgóltatds i ügłos ztályvezető
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I
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7. Javaslat pá|yázati felhívás közzététe|éľe civil szeľvezetek, művészek és sportolĺĺk'
valamint az egyh'ázak, egyháni szervezetek és nemzetiségi tinkormányzatok2Dl7, évi
támogatása éľdekében
(ír ásb e Ii előterj e szt é s)
Előteľj esztő : Sántha P ét erné _ alpolgórme ster

8. Javaslat az ővodai beiľatkozĺás előkészítéséľe
(ír ásb el i el őterj e szt é s)
Elő t erj e s zt ő : S ánt ha P ét erné _ alp o l gár me s t er

9. Javaslat kábítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos diintések
meghozatalára
(írósbeli eIőterj esztéý
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya _ ĺ)nkormányzati kepviselő

10. Javaslat hátľalékkezelésĺ támogatás iránti kéľelem elbíľálásáľa
(írósbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Sánthą Péterné _ alpolgármesteľ ZART ULEŠ

11. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Pľáteľ utca szám alattĺ lakás
pá.Iyázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban, a foľgalmi érték
kiilönbiizet iisszegének elengedéséľe
(ír ósb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: Bozsík Isnán Péter _vaglon4azdőIkodósi igazgató ZART ULES

12. Javaslat a20t7. évĺ,,Kĺemelkedő Biilcsődei Munkáéľt'' szakmai kitĺintetésľe
(ír ás b e l i e l őt erj e s zt é s)
Előterjesztő: Zentai oszĺrar _ Emberi Erőfoľrós Bizottság elnĺjĺre ZART ULES

II. Képviselő.testiiletielőteľiesztések:

l. Javaslat kiiltségvetést éľintő diintések meghozatalára
(ír ós b e li e l ő te rj e szt é s)
Előterjesztő : dr' Kocsis Mótě _ polgórmester

2. Javaslat az ,,onkoľmányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Ĺámogatására,,
tĺ{ ľryú páIy ázat b enyúj tás á ľa
(írasb eli eI őterj eszté s)

rjesztő: dr. Kocsis Móté _ polgórmester

3. Javaslat háziorvosi szeľződés megkötéséľe
(ír ás b eli eI ő t erj e s zt é s )
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté _ polgórmester

4. Kłiznevelési intézmény átszervezésének véleményezése
(ír ás b e l i el ő t erj e s zté ý
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

Sántha Péterné - alpolgármester



5. Javaslat az iinkoľmányzati ľendezvények egyenlő esélyíĺ hozzáférésének
biztosítására
(írdsbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sóntha Péterné - alpolgármester

6. Javaslat ktizeti megbízottÍ ĺroda kĺalakíĺĺsáľa, műktidtetésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr, Kocsis Máté _ polgármester

7. Javaslat a 2017. évľe vonatkozĺían igazgatási sziinet elrendelésérőI szóIĺó 4ĺ2017.
(II.09.) iĺnkoľmányzati ľendelet módosítására
(ír ds b el i el ő t e rj e s zt ě s)
Előterjesztő: dr- Kocsis Máté _ polgármester

8. VeszéIyes hulladék feldolgozásáľa iľányuló, fokozott kiĺrnyezeti és egészségiiryi
kockĺĺzatot jelentő ipari tevékenység megsziintetése
(ír ds b eli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Erőss Góbor _ Iaźpviselő

9. Javaslat a Polgármesteľi Hĺvatal Szervezeti és Műkiidési Szabá.ilyzatának
mĺídosítására
(ír as b elt előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté _ polgórmester

ĺ'0. Polgármesteľi táfiékoztatő a Iejáľt határidejíĺ testĺiletĺ határozatok
végľehajtásáľól, az e|őző ĺilés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb
eseményekľől ás az tinkormányzati pénzeszkłiziik átmenetĺleg
szabadľendelkezésíÍ részének pénzpiacÍ j ellegíĺ lekiitéséľől
(ír ós b e Ii tój é koztató)
ElőteĘesztő: dr. Kocsis Mdté -polgarmester

I. Átruházotthatáskörbenmeehozhatódöntések:

Napĺľend I.1. pontja: Javaslat a20|6. évĺ gyermekfogászati alapellátásľót szĺóló beszámoló
elfogadására
(íľás beli előterj esztés)
Előterj e sztő : dr, B oj sza Krisztina _ Humónszol góltatós i ügłosztályv eze tő

A napirend I.l.. pontját kÍiliin tárgyalásľa kÍkéľték

Napĺrend I.2. pontja: Javaslat az Embeľbaľát Alapítvány 20Í6. évi bąszámolójának
elfogadásáľa
(ír as b e I i e l őterj e s zt é s)
E I ő t eĘ e s ztő : dr. B oj s z a Kr is zt i na - Humóns z o l gáI t at ás i .ü glo s z tóIyv e ze tő

38/2017. (IV.l2.) sz. EMBI hatáľozat (12 iqen. 0 nem szavazatÚal.0 taľtózkodás mellett)
(Tematikai blokkban tć)rtént a szavazós)



Az Emberi Eroforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Embeľbaĺát A|apítváĺy (székhely:
1105 Budapest, Cserkesz u.,7-9., adőszźlm: 1.9719610-2-42) 2016. évi szakmai és pénzügyi
beszámolóját.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017, áprllis 12.

A dłintés végrehajtásáúvégző szervezetiegység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Napiľend I.3. pontja: Javaslat a Leonaľdo 41Alapítválny 2016. II. félévi tevékenységérőI
szóló beszámoló elfogadásáľa
(íľ ds b e Ii e l ő t erj e s zt é s)
El ő t erj e s z t ő : dr. B oj s z a Kr i s zt ina _ Humóns z o I góltat ó s i ügłl o s z t ólyv e zet ő

39/2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (I.2 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)
(Tematikai blokkban töľtént a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Leonardo 41 Alapítvány (szélĺJtely:

1082 Budapest, Leonaĺdo utca 41., nyilvrántaľŁási szám: 01-01-0009595, adőszám: 18186969-1-
42) 2016. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. źlpti|is 12.

A diintés végrehajtásńtvégző szervezeti egység: Humánszotgáltatási Üryosztály

Napiľend I.4. pontja: Javaslat a FéIrńton Alapítvány 20L6. évi tevékenységéről szóIó
beszámolójának elfogadásáľa
(írdsbeli előterj esztés)
Előterj esztő : dr. B oj sza Krtsztina _ Humónszolgźltatasi tigło sztályvezető

40/2017. (IV.l2.) sz. EMBI hatáľozat (12 ĺeen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
(Temati|rai bloĺrkban tĺjrtént a szavazás)

Az Emberi Eľőfonĺás Bizottság úgy dönt hogy elfogadja a Félúton Alapítvany (szek,hely:1|,72
Budapest, Liget sor 26., nyilvantaĺtásí szźlm: 01-01-0004495) 20|6. évL tevékenységéĺől szóló
szakmai beszímolóját.

Felelős: polgáľmester
Hafuíľidő: 2017. ápri|is 12.

A dłintés végrehajtását végző szenĺezeti erység: Humánszolgáltatási ÜryosztáIy
Humánkapcsolatĺ Iľoda

Napirend I.5. pontja: Javaslat az S.o.S. KrÍzĺs Alapítvány 2016. éýi beszámolĺíjának
elfogadására
(írdsbeli előteĘesztés)
ElőteĘ e s ztő : dr. B oj sza Krisztina _ Humóns zolgdltatds i ügło sztłźIyvezető



A napirend I.5. pontját kiĺliin tárgya|ásra kikérték.

Napirend I.6. pontja: Javaslat szer"vezetek helyiségbérletekkel kapcsolatos beszámolójának
elfogadására
(ír ásb el i előterj e s zté s)
E l ő t erj e s ztő : dr. B oj s z a Kr i s zt ina - Humáns zo I glźl t aĺ ás i ü gl o s zt ólyv e z e t ő

4112017. (TV.12.) sz. EMBI hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
Qematiľrai blokkbąn történt a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Tarsak a Tęleki Téréľt Egyesĺilet (székhely: 1086 Budapest, Teleki LászIő tér
24.IJ|O.; adószźtma: 18515592-1-42; képviseletében eljłĺľ: Feicht Rezsőné elnök) 2016.
éwől szoló szakmai beszámolój źú és af0|7 . éví tevékenység&ő| szóIő szakmai tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: 201,7. áprí|is 12.

2' javasolja a Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak a keđvezményes bérleti díj
meghatźlrozását a köz<js költséggel megegyezó ö'sszegen a Trírsak a Teleki Térért
EgyesĹilet (szekhely: 108ó Budapest, Teleki Ltsz|ő tét 24.Iĺ1'0.; ađőszáma: 1851559f-1-
42; képviseletében eljĺĺľ: Feicht Rezsőné elnök) civil szeľvezetrészére a Budapest VIII.
keriilet, Teleki LászIő tér 16. (34734l0/N24 hrsz.), a Budapest VIII. keriilet, Teleki
Lasz]ő tét f2. (34739l0ĺN32 hrsz.) és a Budapest VIII. kertilet, Teleki Läsz|ó tér 23.
(3 47 40 / 0 / N 25 hrsz. ) szétm a|attĺ helyi s ég vonatkozísában.

Felelős: polgĺánnester
Hataridő: 20|7. ápri|is |2.

3. elfogadja a Moravcsik Alapítvrány (székhely: 1083 Budapest, Bďassa u. 6.; adószáma:
I9669072.f.42; kepviseletében elj:íĺ: dr. Simon Lajos elnök) 20|6. évről- szóló szakmai
beszímolój át és a 2017 . évĹ tevékenységéről szóló szakmď teľvét.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. äpnlís ĺ2.

4. javasolja a Varosgazdálkodrísi és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti đíj
meghatĺĺrozísźú. a közös kĺiltséggel megegyező összegen a Moravcsik Alapítvĺány
(székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.; adőszělma: 19669072.2-42; képviseletében
eljar: dr. Simon Lajos elnök) civil szervezet részśre a Budapest VIII. keriilet, KáIvräria
tór 19. (35456ĺ0lN31 hĺsz.), ós a Budapest VIII. kertilet, Kálvaľia téľ 19. (35456l0/N36
hľsz. ) szátm a|atti helýs ég vonatkozásáb an.

Felelős : polgiármester
Hatáľidő: 2017. ápi|is |2.

5. elfogadja a Reményi Ede Cigćnyzenész Szĺivetség (székhely: 1081 Budapest
Népszínhláz u. 27.; adószźlma: 18068337-1.42; képviseletében eljĺár: Faľkas Isfuán elnök)



2076. évró| szóló szakmai beszamolóját és a 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai
tervét.

Fęlelős: polgármester
Hatĺáridő: 20t7. április 12.

6. javasoljaaYźrosgazdálkodĺási és PénzĹigyi Bizottságnak a bórlcti szctzódéshatározat|arl
idejíĺ meghosszabbítását és a kedvezrnényes bérleti díj meghatarozástlt a jelenlegi bérleti
díjjal megegyezó összegen a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség (székhely: 1081

Budapest, Népszínhaz u. 27.; adószáma: 18068337-I-42; képviselętében eljar: Farkas
István elnĺik) civil szervezet részére a Budapest VIII. kerĹilet, Szilágyi u. 1/B,
(3466810/Ni hľsz.) szám ďatti helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. źpnlis 1'2.

7. elfogađja azv1vilagEgyesiilet (székhely: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u.4.;
ađőszźlma: 18701146-1-4I; képviseletében eljar: Papinot Ilđikó elnök és Staub Zoltan
ďelnök) 201'6. évrő| szóló szakmai beszámolóját és a f0I7. évi tevékenységéról szóló
szakmai tervét.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7. ápn|is 12.

8. javasolja a Varosgazđálkodasi és Pénziigyi Bizottságnak 'a kedvezményes bérleti díj
meghatźrozását a közös költséggel megegyező összegen azUjYi|ágEgyesület (szélĺůely:
1039 Budapest, Hollós Koľvin Lajos u' 4.; adószrĺma: 18701146-1-4l; képviseletében
eljar: Papinot Ildikó elnök és Staub Zoltan ďeln<ik) civil szervezet tészére a Budapest
VIII. keľtilęt, Lujza u. 5 . (3 53 57 l 0 l N 4 hrsz.) szám a|atti helyisé g vonatkozĺĺs ában.

Fęlelős : polgiírmester
Hataľidő: 2017. źryiLis 12.

A dłintés végľehajtását végző szervezeti erység: Humánszolgáltatási Üryosztály,
Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpo nt Zrt.

Napiľend I.7. pontja: Javaslat pźůyázatifelhívás kőz'zététe|éľe cĺvĺl szeľvezetek, míĺvészek
és spoľtolók, valamint az egĺbáza|ł" egĺháń szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok
2017. évi támogatása érdekében
(írósbeli előterj e sztés)
Előterj esztő : S ánthą P éterné _ alpolgárme ster

42120|7. (N.lZ.\ sz.ETvBlhatárrozat (12 igen.0 nem szava7Atta|.O tartőzkodás mel|ett\
(Tematilrai blokkbąn tôrtént a szavazds)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek a 2017. évi civil
pźt|yázat, egyhazí pźłIyźuat, sport pá,Lyázat és nemzetisé,gi pźtyázat kiírását ahatfuozat mellékletei
szerinti taľtalommal.



Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20ĺ7. ápri|is If.

A diintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

A 42ĺ20ĺ7. (Iv.12.) sz. EMBI határozat mellékleteit a kivonat 1 sz. mellékletetarta|mazza.

Napiľend I.8. pontja: Javaslat az óvodaĺ beiratkozás előkészítéséľe
(írásbeli előterj esztés)
ElőteĘesztő: Sóntha Péterné _ alpolgórmester

4312017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mel|ett)
(ľematikai blokkban történt a szavazás)

Az Emberi Erőfonĺís Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a2017/2018. nevelési éwe szóló óvodai beiratkozással kapcsolatos hirdetľnényt a
hattrozat l. melléklete szerinti tartďommal.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatáľidő: 201'7. źlpn|is 12.

2. fe|kéi a polgĺármesteľt a határozat 1. pontja szerinti hiľdetmény aláitźlstra. valamint aĺnak
kozzététe|ére az onkormźnyzathonlapján, valamint a Józsefulĺľos c. újságban.

Felelős: polgáľmester
Hatríridő: 20|7. ápti|is 13.

3. felkéri a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuiírosi onkoľmrínyzat Napraforgó Egyesített
óvoda igazgatójät, hogy az óvoda honlapjĺán tegye közz,,é a hatźrozat 1. pontja szerinti
hirdetĺnényt.

Felelős : Napraforgó Egyesített óvoda igazgatőja
Hatáľidő: 20|7. álprilis 13.

A diintés végľehajtását végző szervezeti erység: Humánszolgáltatási Üryosztály
Humánkapcsolati lroda, Napľaforgĺí Eryesített óvoda igazgatőja

^4312017. 
Gv.12.) sz. EMBI határozat mellékletét a kivonat 2. sz. mellékletetarta|mana.

Napiľend I.9. pontja: Javaslat kábítószer.ellenes programok megvalósításával kapcsolatos
d ii n tés ek meghozatalár a
(ír ás b c l i c I őtcrj c s z t ó s)
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya _ önlrormdnyzati képviselő

A napĺľend I.9. pontját kÍilön táľryalásra kikéľték.

NapÍrend I.10. pontja: Javaslat hátralékkezelésÍ támogatás ĺľánti kéľelem elbíľáIásáľa
(írós beli előteĘ esztés)
Előterj e s ztő : Sónthą P éterné _ alpo l gármester ZÁRT ULES



4412017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (12 igen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
(ľematikai bĺokkban történt a szavazós)

Az Embęri Erőforľás Bizottság úgy dont, hogy:

1.iavasoliaaoolgármcstcrnck,hogy, - ,|*-.
-. színr alatti lakos részéte a 04-979/2017. szárrrú ügyiľatbalr települési

támogatásľa való jogosultságot és ezzel egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson
meg t48.022,- Ft osszegben a hatźnozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7. ápti|is Í2.

2. javaso|ja a polgáľmesternek, hogy i, l .
szźtm alatti lakos ľészére a 04-1065/2017. számú iigýratban települési támogatásra való
jogosultságot és ezze| egyidejűleg hźtralé|<kezelési támogatźst źi|apítson meg 77.568,- Ft
összegben a hatétrozat 2. szttmú mellékletében foglďt taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2017. éryń|ís 12,

3. javasolja a polgármesternek, hogy . ,

emelet 29. szźtm alatti lakos részére a04-1217l20l7. sztmű iĺgyiľatban települési tiímogatásra
való jogosultságot és ezze| egýdejiileg hátrďékkęzelési tamogatast állapítson meg 19|.484,-
Ft ĺi s szegbe n a határ ozat 3 . száľľlű męll ékletében fo glalt taľtal ommal.

Felelős: polgármester
Hatíridő: 20t7. źpn1lis 12.

A diĺntés végľehajtásáltvégző szerl,ezeti erység: Humánszolgáttatásĺ Ügyosztály
Családtámogatásĺ lľoda

^ 
44ĺ2017. ov.12.) sz. EMBI határozat mellékleteit a kivonat 3. sz. melléklete taľtalmaz:za.

NapÍľenđ I.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľůilet' Práteľ utca
szátm a|atti lakás pályázaton kíviilĺ mĺnőségi lakáscseľéjével kapcsolatban, a foľgalmi éľték
kiiliĺnbłizet iisszegének elengedésére
(írasb eli eIő terj e szté s)
ElőteĘesztő: Bozsik István Péter _ vaĐlongazůźIkadási igazgató ZART aLEs

A napiľend I.11. pontját külłin táľryalásľa kikéľték

Napirend I.12. pontja: Javaslat a20Í7. évĺ ,,Kĺemelkedő Biilcsődei Munkáéľt'o szakmaÍ
kitĺintetésre
(írds beli előterj esztés)

Előterjesztő: Zentai oszkór _ Emberi Erőforrás Bizottsóg elnö|re ZART ULES

A napirend I.12. pontját kiilłĺn tárgyalásľa kikéľték.



Napirend I.1. pontja: Javaslat a201'6. évi gyeľmckfogászati alapellátásľól szĺilĺó beszámolĺó
. elfogadásáľa

i (írásbeli előĺerjesztés)
i lőterjesztő: dr. Bojsza Krisztiną - Humánszolgáĺtatósi ügłosztóIyvezető
i

i
ł Az Emberi Erőforrás Bizottság ligl dönt, hogł nem fogadia el Komássy Ákos módosító

:j ,ndínányát a határozati javaslat ąlábbi kiegészítésével kapcsolatban:

ł 2. felkért a polgórmestert a głermelrek szójhtgiéniai fejődését elősegítő felvilágosító program.i kidolgozdsdra és benyújtósára.
Felelős: polgórmester
Hat dr idő : 2 0 l 7. j úniu s i képv is el ő - t e s tül e ti üI é s

4612017. űV.12.) sz. EMBI határozat (12 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taÉózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság tlgy dönt, hogy elfogadja a Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar Gyermekfogźszati és FogszabáIyozási Klinika szakmai beszĺímolóját a
201 6. évi gyeľmekfog źszati ďapellátásľól.

Felęlős: polgiĺrmester
Hatĺíridő: 20L7. źlprl|is 12.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatásĺ ÜryosztáIy
HumánkapcsolatÍ lľoda

Simon Györgl tóvozásával a Bizottslźg létszáma I I /őre vóltozott.

Napirend I.5. pontja: Javaslat az S.o.S. Kľízis Alapítvány 20t6. évi beszámolrĺjának
elfogadásáľa
(írásb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina - Humłźnszolgóltatĺźsi tigłosztólyvezető

4712017. oV.l2.) sz. EMBI hatáľozat (2 igen.8 nem szavazattal 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság tźgł dönt, hogl nem Íogadia eI Komássy Áĺros módosító
indínányát a hątóľozati javaslat alábbi kiegészítésével lrapcsolatban:

2. feltreri a polgőrmestert, hogl az onkormányzat áItal tétrehozandó Csatódok Átmeneti otthona
előlrBszületeire vonątĺmzó előterjesztést ą 20I7. májusi kepviselő-testtileti ülésľe terjessze elő.
Felelős: polgdrmester
Határidő : 2 0 I 7. máj usi lrepvis elő-testiileti tilé s

48/2017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (11 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľrĺĺs Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a S.o.s Kľízis Alapítvríny Családok
Átmenęti otthona (székhely: 1047 Budapest, Peľényi Zsigmond u.39' nyilvíntaľtási száľn: 01-
01 -00063 99) 2016. évi tevékenységéről szóló szakm u és pénaigyi beszámolóját.



Felelős: polgármesteĺ
Hataridő: f0|7. áprl]'is 12.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lľoda

Napiľend I.9. pontja: Javaslat lcĺbítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos
diintések meghozataláľa
(ír ós b eli előterj e szté s)
Előteľj es zt ő : Dr. Ferencz or s olya _ onĺarmónyzati lłepvis elő

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

1. a kerĹileti kábítószeľ-ellenes progÍam és a józsefvaĺosi nyari napközis taboľ keľetében
tartandó sporhrap lebonyolíüísa érdekében a Magyaľ Testnevelési Egyetem Támogató
Kĺjre Alapítváĺuryď megbízási szerződés kerüljön megktĺtésre, melynek fedezete
100.000,- Ft + Afa összegben a 11301 kábítószer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgáľmester
Hataľiđő: f0I7. átpri1ris 12.

2. a Jőzsefvźrosi Kábítoszerugyí Egyeztető Fórum közbiztonsági munkacsoportja á|tal a
kerĹileti nyáĺ napközis tábor keretében szervezésre kertilő ,Ne nérzilk el!''
rendezvénysorozat, a nyílt nap' a Budapest V. keľĹileti KábítószerĹigyiEgyeztető Fórum
drogprevenciós ľendezvényén történő részvétel, vďamint a Rendőmap eszközigénye
érdekében 748.7f9,- Ft-ot, vendégllétásľa pedig 64'008,- Ft-ot + jáľulékait biztosít,
melynek Íedezete a 11301 kábítószer-ęllenes programok címen biĺosított.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2017. ápń|ls 1,2.

3. a keľĹileti nyĺíľi napközis trĺbor keretében szewezéste keriilő ,,Ne nézzijk el!,,
rcndenénysorozathoz kapcsolódóan a szervezők és együttmfütidők étkezése érdekébęn
61.573,. Ft.ot biztosít melynek fedezete a 11301 kábítószer.ellenes programok címen
biztosított.

Felelős : polgłĺľmesteľ
Hataridő: 2017. źlpn|is |2.

4. a 3. pontban foglďt étkezés biztosítasa érđekében felkéri a polgrírmesteľt, hogy kössön
szęrzőđést a Józsefuaľos Ktizösségeiért Nonproťlt Zrt.-ve|'.

Felelős: poIgármester
Hatáľidő: 2017 . mé.jus 31.

5. felkéri a polgármestert a hataĺozat 1. poĺt1a szerinti szeľződés a|áÍĺásttra.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . źlprĹLis 28.

6. felkéri a jegyzot a hatÁrozat 2. pontja szerinti pľogľamok lebonyolításához sztikséges
intézkedések megtételére.

Felelős: jegyző
Határidő : f0I7 . jtiius 26.

Á dłintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatásĺ ÜgyosztáIy
Humánkapcsolatĺ lroda

Napiľend I.1l. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺĺlet, Práteľ utca
szátm a|atti lalcís pályĺázaton kívüli minőségi lalcĺscseréjével kapcsolatban, a forgalmĺ éľték
kĺilłĺnbtizet összegének elengedéséľe
(írós b eli előteĘ e sztés)
Előterjesztő: Bozsik Isruán Péter _vagrcngazddlkoůźsi igazgató zÁnr ijĺrs

50/2017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (10 ĺeen. 1 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Embeń Erőfonás Bizottsrág úgy dönt, hogy elfogadja Kaisęľ József móđosító javaslatát ana
vonatkozóan, hogy az Emberi Erőfomás Bizottság kérje fel a Józsefuiíľosi Gazdálkodĺĺsi Központ
ZÍt.-t, hogy a két lakás forgalmi értékktilönbözet 50 %-źLnakmegfelelő összeg, azaz a 4 Aon onn -

F't fizetési kötelezettség elengeđése esetén, amennyiben a Budapest VIII. keľiilet,,. -,.. __- .-, 2 szobźls, komfoľtos komfortfokozatű, 7l,80 m2 alapterĹiletű
bérlakásľa vonatkozóan a 10 éves eliđegenítési tilďom leteltét követően a bérlő részérőI vételi
kérelem érkezik, vízsgźr|ja meg annak a lehetőségét, hogy a lakás akkoľi (4.490.000'-Ft) eladási
źra az elengedett összeg 50 Yo.őxa|, azaz 2.245.000,- Ft összeggel növelten megźlIapítźsra
kerĺilhet-e. A vizsgáIat eredményével egészítse ki a vételi szandékról szóló Váľosgazdálkodĺási és
Pénziigyi Bizottság elé kertilő előterjesĺést'

Felelős: Józsefuarosi Gazdrálkodĺási Kö4pont Zrt. vagyongazdrálkodásiigazgatőja
Határidő: 201'7 . április 1 2.

51/2017. űV.l.2.) sz. EMBI határozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás BizottsĘ úgy dönt, hogy a sr.avazástmegismétli.

5212017. űV.12.) sz. EMBI hatáľozat (10 ĺgen. 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfomís Bizottságúgy dönt, hogy

1) javasolja a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi BizottsĘnak -. '-. bérlő rendkívĹili
élethelyzetére való tekintettel, a Budapest VIII. kęľĹileĹ Práter utca szźtm
alatti 1 szobás' 29.80 m, alapteľiiletií komfortos komfoľtfokozatÚ, valamint a Budapest VIII.
keľület, izźlm aIatti, 2 szobás, komforto s komforfi ĺoko zatĘ 7 I,80
m2 ďapteriiletű bérlakasok cseľéje kapcsĺán a bér|ő _ a visszaadandó és a bérbe ądandó
lahźsok forgalmi érték ktilönbözetének 50 %-ónak megfelelő _ 4.490.000,- Ft fizetési
kötelezettségének elengedését.
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Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. ápri|is 12.

2) felkéri a Józsefvarosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t,hogy béľlő kéľęlmét
a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság következő rendes üléséľe terjessze elo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdalkodásiígazgatőja
Határidő: 20l7. május 15.

A döntés végrehajtásátvé.gző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

53/2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (7 ieen" 3 nem szavazattal. 1 taľtózkođás mellett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság felkéľi a Józsefuárosi Gazdalkodási Központ Zrt-t' hogy a két
lakás forgalmi énékkülönbözet 50 %-áĺrak megfelelő <isszeg, azaz a 4.490.000.- Ft fizetési
kötelezettség elengedése esetén, ameľrnyiben a Budapest VIII. keľület,^

, 2 szobás, komfortos komfortfokozatli, 7|,80 m. alapteľĹilettĺ bérlakásra
vonatkozóan a 10 éves elidegenítési tilalom leteltét követően a bérlő részéről vételi kérelem
érkezik, vizsgá|ja meg annak a lehetőségét, hogy a lakas akkori (4.490.000'-Ft) eladási fua az
elengedett összeg 50 %o-txal, azaz 2.245.000,- Ft összeggel növelten megállapításra kerĺilhet-e.
A vizsgálat eredményével egészítse ki a vételi szandékľól szóló Varosgazdźikodási és Pénzĺigyi
Bizottság elé kerülő előteľjesztést.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdĺálkodĺási Központ Zrt.vagyongazđálkodásiigazgatőja
Hataľidő: 2017 . ápnlis 12.

Napirend I.12. pontja: Javas|at a2017. évi ,,Kíemelkedő Biilcsődei Munkáéľt'' szakrnai
kitüntetésre
(ír ds b el i e lő t erj e s zt é s)
ElőteĘesztő: Zentai oszkár _ Emberi Erőforľós Bizottság elnöke zinr Üĺrs

5412017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (l1 igen' 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Eľőfonás Bizottság rigy dönt, hogy a 20ĺf0|7. (III.08.) számú hatänozatźú az a|źtbbiak

szerint módosítja:

2017. évben a ,,Kiemelkedő Bölcsődei Munkáéľt'' kittintetést az ďábbi személyeknek
ađomźnyozza:

.-- ! Józsefurírosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerclrház,

', 
Józsefvarosi Egyesített B<jlcsődék Játékvrír Bölcsőde,
, Józsefuaľosi .bgyesített Bölcsődék Babóca Bölcsőde

Felelős: Emberi Eľőfonas Bizottság ęInöke
Hataridő: 2017. ápnlis |f.

A dtintés végľehajtásőtvégző szervezetiegység: Humánszolgáltatási tigyosztáIy
Humánkapcsolatĺ Iľoda

1.

2.
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il. Képviselő-testĺiletielőteľiesztések:

Napirend II.ĺ. pontja: Javaslat költségvetést érintő diintések meghozata|ára
(írasbeli előteĘ esztés)
Előteriesztő: dr. Kocsis Móté _ polgórmester

A napirend II.1. pontját külłĺn tárryalásra kikéľték.

Napirend: II.2. pontja: Javaslat az,,Onkoľmányzatifeladatellátást szolgáIó fejlesztések
Úámogatására,, tárg1ĺűl pá.Jyác;at benyújtásáľa
(ír asb e li e lőterj e s zté s)
ElőteĘesztő: dr. Kocsis Mdté _ polgźrmester

55/2017. (TV.12.) sz. EMBI haĹ.írozat (8 ĺeen. 0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)
(Tematilcai bĺoklcban ttjrtént a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előteľjesztés megtráľgya|ását.

Felelős : polgĺíľmester
Határidő: 20|7. áryrilris 12.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Rév8 Zrt.

Napiľend II.3. pontja: Javaslat háziolvosi szeződés megkiitésére
(írósbeli előteĘesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté _polgdrmester

56/2017. (fV.12.) sz. EMBI hatáľozat (8 ĺeen.0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)
Qematilrai blokkbąn történt a szavazós)

AzBmben Erőfonłís Bizottsĺĺgjavasolja a Képviselő-testÍiletrek az előterjesztésmegfátgya|ésát.

Felelős : polgrĺrmester
Hatáľidő: 20|7, áprllis |2.

A döntés vĘľehajtását végző szervezetí erység: HumánszolgáttatásÍ Uryosztály
Humánkapcsolatĺ Iroda

NapÍrend II.4. pontja: Kłiznevelési intézmény átszelllezésénekvéleményezése
(ír ds b e li e lőterj e szté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgdrmester

Sánthą Péterné _ alpolgórmester

A napiľend II.4. pontját kíiliin tárgya|ásra kĺkéľték.
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Napirend II.5. pontja: Javaslat az önkoľmányzati rendezvények egyenlő esélyíĺ
hozzáÍér ésének biztosítására
(ír ásbeĺi előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sóntha Péterné - alpolgórmester

5712017. (IV.12.) sz. EMBI lratáľozat (8 igen. 0 nenr szavazattal. 3 taľtózkodás nrellett)
(ľematikni blokkban történt a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testüIetnek az eloterjesztés megtargyalását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|7. ápľi|is 12.

A dtintés végrehajtá sátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy,
Józsefváľos Kiiziisségeiért Nonp r oflt Zr t.

Napiľend II.6. pontja: Javaslat kiizeti megbÍzotti iľoda kialakításáľa, műkiidtetéséľe
(ír ás b el i e l ő t erj e s zté s)
Előterjesztő: dr' Kocsis Mdté _ polgórmester

58/2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (8 ieen.0 nem szavazattal.3 taľtózkodás melletÚ)
(Iematilcai blokÄban történt a szavazás)

Az Emberi Eľőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megÍárgyďásrít.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hatĺíľiđő: 2017. źtpĺL1'is 12.

A dtintés végľehaj tá sńt v égző szerv ezeti erység: Váľosvezetési Üryosztály

Napĺľend II.7. pontja: Javaslat a2017. évľe vonatkozőanigazgatási sziinet elľendelésérő|
szőlLő 4 12017. (II.09.) tinkoľmányzati rendelet módosításáľa
(írásbeĺi előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté _ polgóľmester

59/20t7. űV.12.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen.0 nem szavazattal.3 tartózkodás mellett)
(ľematikai blolrkban tĺjrtént a szavazds)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az előteľjesztés megtrírgyalását.

Felelős: polgáľmester
Haúíľidő: 201'7. é.prllis |2.

A döntés végrehajtásártvégző szewezeti egység: JegĺzőiKabinet Személyüryĺ Iroda
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i ľĺapirend II.8. pontja: Veszélyes hulladék feldolgozására iľányuló, fokozott kiirnyezeti és. egészségiigyi kockázatot jelentő ipari tevékenység megszüntetése
i Grósbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Erőss Gábor - képviselő

i

i A napirend II.8. pontját kültin táľgyalásra kikéľték.

:i

-
:i Napirend II.9. pontja: Javaslat a Polgáľmesteri Hivatal Szeľvezeti és Műktidésĺ
i szabáůyzatálnak módosítársára,' ,,,ásbeli előterjesztés)
l Előterjesztő: dr. Kocsis Móté _ polgármester
;

. a napiľend II.9. pontját külön tárgyalásľa kikéľték
:

.. ľapiľend II.10. pontja: Polgármesterĺ tájékoztatő a|ejárthatáridejű testiileti batározatak

'. ' 
égrehajtásárő|, az előző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekľőI, a jelentősebb

. ; eseményekľőI és az tinkoľmányzatipénzeszkiĺziĺk átmenetĺleg szabadľendelkezésű ľészének
li pénzpĺaci jellegű lekiĺtéséľől.|, (fuósbeli tójélrnztató),: Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

60/2017. (fV.12.) sz. EMBI hatáľozat (8 igen.0 nem szavazattal,3 taľtózkodás mellett)
Qematilrai blokkban tt)rtént a szavazds)

'i

. ez Emberi Erőfomís Bizottság javasolja a Képviselő-testi'iletnek az előteľjesńésmeg!źtgyaLasat.

il Felelős: polgĺĺrmester

.. 
'atáľidő: 

20t7. ápn|is |2.

i...' o diintés végrehajtásáft végző szeruezeti erység: Váľosvezetési Ugyosztáiy Szen,ezésĺ és.l Képvĺselői lľoda

:

.:, Napirend II.1. pontja: Javaslat köItségvetést érintő diintések meghozatalára.. (írásbeli előterjesztés)
l ElőteĘesztő: dr. Kocsis Mlźté_polgłźrmester

.l 61/2017. (TV.12.) sz. EMBI hatáľozat (9 iqen. 0 nem szavazattal. 2 tartózkodás melletć)

t Az Emberi Eľőforrás Bizottsĺág javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés meýźrgyalľľiá/-

łi és ahatérozatljavaslat elfogađĺsát.
:,1

l Felelős: polgĺálľrester

.l Hatlíridő: 2a17. apn|is 12.
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Napirend II.4. pontja: Köznevelési intézmény átszervezésének véleményezése
(írásbelt előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Sántha Péterné - aĺpolgórmester

6212017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (1l igen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Embeń Erőfonas Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés megtaĺgya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017, ápríIis tf.

A dłintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Vómos Andrea távozósóval a Bizottsdg létszdma l0fire csökkent.

Napirend II.8. pontja: Veszélyes hulladék felđolgozásáľa Íľányuló, fokozott kiiľnyezeti és

egészségügyi kockĺázatot jelentő ipaľi tevékenység megszüntetése
(ír ós b e l i előt erj e s z té s )
Előterjesztő: dľ' Eľőss Gábor _ lrepviselő

63/2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (9 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesńésmegféttgyalźséú.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017. tryn|is 12.

A diintés végrehajtálsátvégző szeľvezetĺ egység: Hatóságĺ tigyosztály, Vĺ{ľosépÍtészetĺ lľoda

Napirend II.9. pontja: Javaslat a Polgáľmesteri Hĺvatal Szervezetĺ és Mĺikiidési
Szab ály zatámak mĺĺ d o s ítás ára
(írds b e li előterj e szt é s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgórmester

6412017. ([V.12.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen.0 nem szavazattal.2 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfonas Bizottság javasolja a Képviselő-tęstĺiletnek az előterjesztésmegfźrgyalásélt.

Fęlęlős: polgármester
Hatáľiđő: 20|7. ápriIis 12.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegzői Kabinet

Budapest, 2017. április 18.

Zentai oszkáľ s. lc
elnäk
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A jegyzőktinyvi kivonat hiteles:

a Szervezési és Képviselői lľoda

A je.gyzőkönyvi kivonatot készítette:

ĺaut--
Pálka Dóra
Szervezési és Képviselĺíi Iľoda tiryintéĄe

#e}
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Budapest Főváros
YIII. kerület

PÁĺy,łze'ľr FpĺrrÍvÁs

Jogi személyiséggel ľendelke-
ző táľsada|rni és cĺvil szenĺe.
zetet a|apítványot vďamínt

művészek támogatása
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''Civil 
pályĺŁat'

Buđapest Főváros VIII. keľiilet Józsefľáľosi Önkormányzat páüyázatot íľ ki twékenysĘüket
Józsefváľosban kifejtő jogi szeméIyÍséggel rendelkező társadalmi és cÍvil szłnĺezetek, a|apít,vár
nyot va|amint Józsefváľosban ál|andó bejelenteff lakcímmel ľendelkező müvészek ľészéľe

1. Pályĺízat célja:

A' páÄyźzat cé|ja az egészségüryi prevenció, egeszséges élennód segítése; szociáIis tevékenység lĺari-
tatív tevékenység (hátnányos helyzetüek segítése); ryermekjólétí szolgáItatások és ellátások; közreve-
lés; kulturális tevékenység kiizmiĺvelődési tevékenység miĺvészeti tevékenység; sport ifiúsági iigyet
esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység támogatása' kĺilönös tekintetüel az idősekkel kap-
csolatos programokra és a rrcma fe|záĺkőtĺatást cľ;|zn kez-ďeményezesekre.

f. Páůyázatteľtalma:

} Pályrázat nyujtható be az|. pontban (Páůyázłlt célja) megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos
pľogramot tervet események megvalósítĺsáľa.

} Áz elszamolható köItségek típusđ:
a) programsznruezśsi (programok költségei ĺs: pl. étkeaetés), renđezľényszsrvezés\táboľszer-

vezési, versenyszeľvezesi költséget íđe értve a spoltrendeaĺénnyel łisszeftiggő bíľói'és or.
vosi äryelai däat,

b) utazási költség száltásköltség' részvételi díj;
o) eszköz,bes znrzśs, eszközfelrij ítás;
d) reirdszeres testedzési, spoľtolĺísi feltételek biztosífisa;
e) kiađváĺryot elelcronikus és Íľoü szakmai sąitóanyag elöállításą
f) a máshova benyujtandó päiyáati önrész;
g) křizhaszmú tevékeĺr1'séggel összeftĺggő költségek
h) m{Iködéssel jáľó költséget
i) épÍilet-felújŕhással járó költségek.

3. Pálylízók köľének meghatározása:

IeLapályázzti kiínás keretébeĺpá|yázatotnyujthatrak be aza|ábbi feltétęleketteliesítők:

o Budapest Fóvĺĺros VItr. kerĺtletben bejelentett lakóhellyel rendelkezó művészeti tevékenységet
folýa.tó magránszemély vary

. az eryesiilési jogró|' a kiĺzhasanú jogá|láslól, valaurint a civil szervezetek m.ĺĺködéséľől és támoga.
tásáÍól szoló 2011. évi cl-)oľ. törvény hatźiya a|áLtaÍľĺcim jogĺ személyiséggel rendelkezö társa-
da|mi sz-erłeznt' szövetség (kivéve a pártot a munlĺaadói és munkavállalói érđek-képviseleti szer-
verntet a biztosító eryesüIeteQ, a Polgári Töľvénykönywől szóló 2013. évi v. törvény alapján lét.
Ęött jogi szeméýiséggel bíró a|apÍwány, eryesiilet (ide nem éľtve a közalapítváný), amennýben
tevékenységüket|rjzáró|ag vary elsősorban a VIII. keľÍileti lakosság érdekében végzlk vary be.
jegzntt szekhelyiik a VIII. keriilet közigazgaüási terĺiletén van vary bejegznr' orsaígos vagĺ reg1.
onális szeľvezetiik a VIII. kerület igazgatásiteľĺiletén szprvezeti erységgel rendelkezik.



6.

a.

b.
c.
d.

Támogatás jellege:

Atźmogattsraręndelkezésrę álló keretösszeg 5 millió Et. APźiyźtző á\talmepźiyĄ"hatő ma-
ximum összeg atámogatźsra ręndęlkęzésre álló keretösszeg.PáLyáző vissza nem téľítendó tá-
mogaťásban részesĺil. Magánszemélyek esetén az elnyert úímogatás a hatályos TB és SäA
tö'rvényten meghatłáľozottjárulékok*al és adóval csökkęntvę kerĺil kifizetésrę'

Taľtďmi, folmď követelmények:

Éľvónycscn pőLyŕvni a fclhívrísban mcgjclölt hĺtíľidőben, a prńlyózati felhívóshoz osatolt pá
|yánati adatlap és nyilatkozat kitöltésével és az arra jogosult általi a|áirźsź.ľa| lehet. A pályá-
zathozrészletes költségtervet kell benyujtani. Az adatlaphozazadat|aponYag apźL|yaarifęl-
hívásban megjelöIt dolĺumentumokat, igazo|ásoka! nyilatkozatokat - amennyiben az apá|yá-
zó esetében értelmęzhető _ hiánytalanul be kell csatolni. Hiánypótlásra kjzźrő|agapźlyázatok
benyujüására nyitva álló hataridön beliil van lehetőség. A nem megfelelő módon vagy nem

megfelelő szęr\IęfetJszaméty áttalbenyujtottpá|yázaĺ kérelmek érvénytelenek.

Koľlátozások:

az elnyeľt összeg nem használható fel a 2. pontban (Páůyázattaľtalma) fęlsorolt célok ęlérésén

kíviil más jellegii kiadĺásolaa;
eg pätyáz6 jelen pályázata egy pälyázatot adhat be;

nem reszesiilhet támogatasb aĺ az a pá|y áaő, akinęk köáaľto zás á|| fqn;
a tudomásszerzestől számított két éven belĺil nem reszesülhet támogatrásban az aki:
o a támogatásra benylijtott páiyázati dokumentłícidában lényeges körĺilményről, tényről va-

lótlan vary hamis adatot szolgáltatott vary
e a támogatást a támogatási szerződésben megjelöIt céltól részben vagy egészben eltérően

hasznĺĺlta fel' vagy
o Budapest Józsefuárosi onkormányzattal kötött üímogaüísi szeľződésben vállalt kötelezett-

ségét nem, vagy nem hatĺíridőre teliesítette.
amennyiben apěilyáző az Önkoľmányzat korábbi pályázata alapjáĺr támogaĺásban ľé.
szesĺilt és az elszímolási kötelezettség hataĺiđeje lejárt' újabb pá|yázatot akkor nffit-
hat be, ha elszámol ásźn az Önkoľmauyzat elfogadta.
az onkonnányzat kötelező fę|adatát megállapođĺás alapjĺán áÉvźi|a|ő szeľződéses partner nem
nyujthat be pzÄyáz-atot a megiállapodás tźrgta sznnnÍi feladat ellátásáľą

Dryéb feltételek:

Amennyiben a tÁmogatźs áltami trámogatásnak minösiil, a jelen páiyázaiti felhívás alapján
nyújtott támogaúás csekély összcgű támogaüásnak minősül, ameýet kjzäro|agaz Euľópai Unió
mükĺjdéséről szoló szerződés l07. és i08. cilĺ:kének a csekély összegű támogaüísoka való al-
kalnazásáľól sz'ó|ô,2013. dęcember 18-i |407/20l3F'U bimttsáry' rendelęt (HL L 352,z0l3.
12.24. |.o) (a továbbiakban 1407lf0|3/EU bizotBági ľendelet) szabátyai' alapján lehet nyrljta-

ni. Az I407D013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezđése szerinti, ery és uryanazon vál-
lalkozás ľészére a folyó pénzügyt évben, valamint az azt megelőző két péÍ|ziign év során az
L407/201I3|ETJ bizottsłági rendelet ďapján odďtélt csekély összegü támogatások bruttó üámo.
gaüástartalĺna tagríllamonként nem haladhaqia meg a 200'000 euľónĄ közlđ kereskedelmĺ
árufuvarozíst ellenszolgiíltatás fejében végző váilra|kozźsok esetében a 100.000 eurónak meg-
fetelö forintösszeget' firyelembe vévę azI407?013E'U bizottsági rendelet 3. cikJ<e'nek (8) és
(9) bekezdését is. [Az átváttrásnál az európđ uniós versenyjogi éľtelemben vett állami támoga.

tásokkal kapcsolatos etjĺánásľol és a ĺegionríIis tĺámogatási téľképról sz6|ő 37l201l. (m.2z.)
Korm. ľendelet 35. $-a alapjĺín kcll eljĺíľni.]

Flizió és fęlvásĺáľlás esetén valamerrnyi, a konábbi vállalkozásoknak nyujtott csekély összegű
támogatást firyelembe keII venni anĺak meghaůározása érdekében, hory báľĺreý, akźr az{lj,
akät amegsznrznnđö vrállďkoaásnak nyrijtandó új, csekély tisszegÍí t.ímogatás megha|adja-e a
vonatkozó felső határr A fiiziót vary felvásárlást megelőzőenjogszenien odďtélt csekély ösz-
szegű támogatrís ezt követően is jogszeľű maĺad.

Ha ery váIlalkozńs két vary több kĺi|ön vźi|alkozźsraválik szét a szétválást megelözően nydj-
tott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban Észęstilő vállalkozísnak kell be.
tudni, amely elvben azonos aza| a vál|alkozással, amely a csekély összegú támogatrással üĹ
mogatott tevékenységeket áwállalta.

7.



Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegiĺ tĺímogatást saját tókéjük _ a szétvźiás tényleges
idôpondában érvényes _ könyv szęrinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új váltalko-
zásokközĺitt.

Az |4o7ĺ20I3lEU bizottsági ľęndęlęt alapj.án nyujtott csekély összegĺí támogatás az Európai
Unió működéséľöl szoló szľ,rzőóęs 107. és 108. cikkénęk az áůtalrános gazÄasägi éľdekű szol-
gá|tatÁś' nyujtó vállalkozások számána nyujtott csekély összegíí támogatásokra való alkalĺna-
zásáÍől szś|ő, foĺZ. aprilis 25-i 360ĺ2o12ĺEU bizottsági rendeletnek (IIt L I14.,20lz.4.26.,
8. o.) megfelelően nyrijtott csekély összegű trámogatással a 360|2012lEU bizottsági rendelet-
ben meghatározott fęlső hatáľig hďmozható. Az L407ĺ20I3/EU bizottsági renđelet szerínti
csekély összegu támogatás más csekély összegü támogatĺásokról szoló ĺsndęleteknek megfele-
lően nýjtoÜ csekély összegű trámogaüĺssal az I407ľ20|3ĺEU biznttsági rendelet 3. cilĺkének
(2) bekezdésében meghatáĺozott felsó hat,ráľig halmozłlató.

A csekély összegű tiámogatás nęm halmozható azonos tłámogatható költségek vonatkozásában
vas/ źrzonos kockázatfinanszírozÁsi cel'i intézkedés vonatkozásában nyújtott áIlami tárnoga-
tással, ha a tlímogatások halmozása túllépi brármely csoporfinentességi rendeletben vagl a BĹ
?nĺŕságrí|tal elfogadott hatźrozatfuĺaz eryes esetek meglratározott körülményeire vonad<ozó-
an ľögzítefr maxímálís intenzĺúst vas/ összeget.

A úáĺnogatoťtnak azt407ĺ2013/EU bizottsági rendetet 5. cikt<énęk (1) bekezdése figyelembe.
vételével _ az ott meghatĺározott feltételek teljesítésének megállapítására a|kalmas módon -
nyilad<ozria kęll a részére a támogatás odaítélésének évében és az aŻt megelözö két pe'nzĺiryi
évben nyújtott csekély összegĺÍ támogatások tÁmogatÁstataLnáÍól.

A tłímogatott- az |407l2013/EU bÍzottsági renđelet 1. cilĺke (2) bekezdésének kivételével _ a
tĺámogaüłst nem hasaálhatja az I407ä0ĺ3ĺBU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésé.
ben meghatározott kivételek szeľinti célolaą továbbá _ az |407|20|3IEU bimfrságĺ renđelet
3. ci|ĺk (2) bekezdésének megfelelóęn _ köalti kereskędelmi ĺĺľufuvaľozás ellenszolgáltatás fe-
jében történö végzese céljából tehersállító jánnű vásáľlására.

Kizźttágaatokltevékenységek:
a) a LMĺ2000/EK tanácsi ręndelet hatálya' a|á taĺtozó, a halászati és akvakultura áganthan te-
vékenységet végzö vállalkozásoknak nyťrjtoü trímogaÚás;
b) amezśgazÄasági termékek elsóđleges termelésével foglalkozó vállalkozások tłámogatĺásą
c) a mezögazdasági teľmékek feldolgozásával és forg:a|rnazĺásőnal fog|a|kozó vállalkozások
támogatásą ame'nnyĺben:
ca) a támogatás összege az elsödleges termelöktől besrnvnttvagĺ az érintett v.íllalkozások ál.
tal forgalmazofi ilyen termékek rára va5r mennyisége alapján keriil ĺögzítésre, vary
cb) atámogatás az elsôdleges termclőknek való teljes vagĺ részleges továbbadásától mgg;
d) harmadik országokba vagl tągiillamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek tá-
mogaúása" nevezetesen az exportÁtt mennýségeklrez; éľtékesítési há16za;t kialakífrsához és
m{lködtetéséhez vary elęorttevékenységgel összeftiggésben felmeľülö eryéb foýó kiadások.
hoz kö:ľetlentil lopcsolódó tĺímogatlís;
e) az import áľuk heýett belfrldi áĺu haszrálaĺíhoz kötött támogatás;
f) a köztlti keľeskedelmi árufuvaĺoást ellenszolgáltatrás fejében végzÍ| vái|a|kozźsok számára
nyújtott támogatás teherszállítójáÍműv€k megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. atbekezdés].

Amennyiben ery vállalkozás ĺ feľlti a.c) pontokban említett ágazatba4 va7ammt az
l407ĺ20I3IEu bizottsrĘi rcndelet ďkalrnazásának hatáľya a|á tartaző agazatokban eglaránt
végez tevékenységet az |407l20|3ĺĐJ bízottslági rendelet szabáIyut csuprán ez utóbbi ágazat:a
vary tevékenységľe tekintettel nyujtotr trámogaüłsokra kell alkalmazni - feltévą hory atámo-
gatrást nyujtó megfelelő eszkö,zikkel biztosítja - úgrmint a tevékenysé gek széwáiasúźsavag|
a kĺiltségek megkĺilönbözÍetése -, hory a ľendelet hatálya alól k:zátt ágaatokban végzett tevé-
kenységek nęm részesülnek az |407{20I3ĺEU bizottsági rendelet szeľinti osekély összegű tá-
mogatrfuban.

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őľizni, és a üímoga-
tĺást nyĺjtó ilyen irrányri felhívása esetén a tĺírnogatott kiite|es azokat bemutafui.
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8. Előnyben részesül aPá.ilyázśz

A pá|yázatok ęlbírálása soľán előnybęn részesĺil az aPí|yáző, aki állami, önkormányzati tá-
mogatásban nem részęsül, nincs s4oĺzoń szeĺzjódése és az önkormányzati fe|adatolĺüoz kap
csolódó tevékenységet folyt"t' illetvę az a Pál.yźa6, akj a pá|yźzati célokban megfogalmazott
feladatokhoz önľészÍ is biztosŕt.

9. Informácĺĺó kérhető:

Rókusfalvy-Bodor Gergely @olgĺírmesteri Hivatal Humánszolgáltatasi ÜryoszŁłly Humán-
kapcsolati koda) Bp" VIII. Baľoss u. 63-67.III. emelet 323 szoba, telefon: 459-fL30, e-mail:
bodoľg@jozsęfuaros.hu. ťl5rľolĺogaaásĺ rend: Hétfó: i3.30-i8.00 órą Szerda: 8.15.16.30
órą Péntek 8.15-1 1.30 óľa

Ío. A páiyáuĺat benyrijtĺĺsának módja' hiánypótlás:

A teljes pá|yár.ati đokumentációt maryaÍ nyelven" egy eľedeti példányban kell a következő
címľe és formában szeméýesen kell e[iumatní:

Budapest Fóváros VItr. keriilet Józsefváľosi Polgáľmesteri Hivatal Támpont 1082 Bp.' Baľoss
a. 63.47. fszt Hétffi: 8.15-18.00, Kedd: 8.15-16.00, Szerda: 8.15-16.30, Csĺitörtök 8.l5-
16.00, Péntek 8.15-13.30. A borítékon fel kell tiintefui: 

''Civĺl 
pä|yázat-

A személyes beađás legkésőbbi ĺdőpontja: 2017. ápľilĺs 28. 13.00 óra.

A pĄekt adatlapja sem foľmájábaÍL sem tartalmában nemváltoźatható' A csatolandó męllék.
leteket szeméIyesen papíralapon kell lezáľt borítékban benyújani.

Eiányprótlász kizÄrő|ag a pälyázatok benyújtłásáľa nyitva álIó hatáľidőn belül van lehetöség,
ąĺazfĺI7. április 28-án 13.00.ig.

11. Információk az éľtékelésľől' éľtesítésľől, szeľződéskötésľő|' elszĺámolásról:

Á beerkező páĺyáuatokryi|vźntartźsá| formai értékelését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
HumánszolgráltaüĺsilJgostĺźly Humĺánkapcsotati Irodája végzi. A pátyázatokłől a kiĺľó leg-
később 20|7. május 28-ig dönt a foľmai és taľta|ni szempontok figyelembevételévęl. A dön.
tés ellen fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a döntésről a döntést követő 10 napon belül ér-
tesíti a pá|yázć,t.

A kiíró támogatási szerződést kötapáĺIyázati összegben ľészestilő pá|yiz.ÍilÚ.a|' amelyben sza-
báiyozÄsn kerĺil a támogatłás felhasnłáIásának és elszímolásának ĺendje. Ennek hatĺáridőre
történő alĺíÍľt visszakĺildése a táĺnogatás áfutalásának a feltétele.

A kiíÍó a támogatások utaĺását ktivetően a józsefráľosi honlapon GłIqaĽjgzsefuaÍos.hu) _ a ha-
tĺáýos jogszabályok szłrint - közzétęszi a úáĺnogatottak jw|zékét az e|nyert Émogatiási össze-
gekkel eryütt.

12. A pĘekt megva|ĺósítĺása:

A projekt megvalósítísánakkezÄ(j napja: a pályávaa kiírás napją végső hatrárideje:2017. de.
cember 31.

A pénzĺiryi elszáĺnolás végsö határideje: 2018. február 15.

A pľojekt saját felelősségre a tĺámogatási szeruődés megkötése előtt a kiírás dátumátó| el.
kezdhető.

A Budapest Fővĺáľos Mtr. kerĺilet Józsefuáľosi Önkoľnán;za.tának . A Józsefvráľosban mĺiködő iin-
sz.eĺlęzőđő közösséget továbbá mĺĺvészek és sportolók pát|yántj támogatásáróI'' szóló 7ĺ20|6.
(Itr.03.) iinkornrányzati rendelete a pálryámti felhívás melléHetét képezi.

A'páilyálzat Hírója a pľojekt megvalłísulĺĺsa alatt helysdni ellenőľzést taľtha! mely során a
projekthe kapcso|łidó dokumentumokat is el|enóľizhetĺ

Budapest, 20l7. rĘrilis 13.

Dľ. Kocsis Máté
polgiírmester
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Budapest Főváľos

YIIf. keräIet
Józsefyárosi Önkoľmánvzat

Jogi személyiséggel rendelke.
ző társadďmĺ és spoľt szelľe.
z'ete|g a|apífiĺ ínyot vďamint

spoľtolók támogatása

PÁĺYÁzl,ľr FnLřIÍvÁs

''Sport 
pá|yázat"

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosi Ônkormányzat páiyávatot íľ ki tevékenysĘüket
Józsefváľosban kifejtő jogi személyiségget rendelkező tĺĺnsadalmĺ és sport szervezetet alapÍtvá-
nyot valamĺnt Jtózsefvárosban áIlandó bejelentett lakcímmel ľendelkező igam|t spoľtolók részé-
ľe

Pályázat célja:

A páÄyáoat cé[ia, hory az onkormányzat segítse a sportolni váryó józsefrárosiakaĹ széIesítse
a színvonalas sport progľamok k.lnä|atźt| tarta|mas szabadidő.eltöltést kínďjon az érdeHödök
számfua1 ťrryelmet fordítva az esélyeryenlöségre vďó törelĺľést segítő tevékenységekľe.

Pályázattaftalma:

tos programot teruet események megvalósításáľa.

a) programszervezési (programok kiiltségei is: pI: étkeztetés), rendezvénysrnrvezśsi, tá.
borszervezési, versenyszeľvezési kiiltséget ide értve a sporfrendezvénnyel összefiiggő bĹ
roi és orvosi üryeleti dijat;
b) utazási költség; száuásköltség' részvételi dii;
c) esd<özbes znrzśs, eszkiizf,elúj ítás;
d) rendszeres teste.dzesi, spoľtolási feltételek biztosíüsą
e) kiadványot elektoníkus és íľott szakmai sajtóanyag előái|ítźsą
f) a máshova benyujtandó péJyźzati önrész;
g) köz,hasanů tevékenységgel összefrggő kĆĺltséget
h) működéssel járó költsegęlq
i) ęĺilet-felújíűssat jáÍó költségek.

PĺĺIyázók körének meghatáľozása:

. Jelen pályázati kiíľás keĺetében ý|yáxatot nyujthatnak be aza|áhbi feltételeket teljesítök:

o Budapest Föváros Mtr. kerĺiletben bejelentett lakóhellyel rendelkezö sportoló nevében az
as7tÍvezľ,t, ahol a sportoló igazolt veľsenyzö:vag

. gzeryesülésijogról, a ktizhaszrrijogĺłl|ásróI, valaĺnint a civil szervezetek működéséröl és

támogatásáról szóló 20l|. évi Clxxv. töľvény batá|ya a|á taľtozó jogi szeméýiséggel
rendelkezö társadďmi s7trłezn| szövetség ftivéve a páĺot' amunkaađói és munkavállalói
érdek-képvíseleti szeľvezetet, a biaosító eryesĺiletet), a Polgáľi Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény alapján létrejöą jogí szeméýiséggel bíró ďapítvány' eryesĺllet (iđe
nem értve a közalapíľányt), amennyiben tevékenységĺiket kizáróIag vary elsősoĺban a
VI[I. kertiletĺ lakosság érđekében véguik va5y bejegzett szélĺüelyĺik a MII. kei'tilet köz.
igazgztźlsiteńiletén van vagy bejegzeLtotszágos vary regionális szervezetĺik a VItr. kerti-
|et igazgatási teľĹiletén szervezeti erységgel rendelkezik.

. a Spoľhól szoló 2004,évil. törvény 15. $ (l) bekezdésében meghatÁrozotÍ,sportsz.ervezct.



4. TámogaĹásjellege:
:A támogaŁásra rendelkezésrę álló keretösszeg 1 millió Ft, APáLyźr;ő áita|megpá|yázható ma-

ximum iisszeg a támogatásra rendelkezésre áIló keretösszęg. APá.ĺyánő vissza nęm téľítendő

támogatásban részesiil.

5. Tartalmi' formaikôvetelmények:

Érvényesen pátllyáľľĺri a felhívĺísban megieliĺlt határidőben, apáiyázai fęlhíváshoz csatolt pźÄyäaati

adatlap és ĺý|aÍkozatkitöltésével és az arrajogosutt áltáli aläírásáva| ĺehet. A ptiyázathozrészlę-
tes költségtervet kell benyújuni. Az adatlaphoz az ađat|apon vary a pź/ryźrati fęlhívasban megie-

lölt dokumęntumokat, igazolásokat, nýIatkozatokat _ amemlyiben az a pźiyźaő ęsętében éŕel-
mezlrető _ hiányüatanul be ketl csatolni. Hiánypóttĺásra kizfuő|ag apá|yázatok benyrijtásáľa nyiwa
łálló határidőn belÍit van lehetőség. A nem megfelelő móđon vagy nem megfelelő szerv€-

rntl srsmély által benyújtott pá|yázatí kérelmek érvénýelenek.

6. Koľlátozĺĺsok:

. azelnyert összeg nem hasznáIható fe]l af. pontban @á|yázattarta|ĺna) fęlsorolt cslok ęl-
éľésén kívĺil más jellegli kiadrásoka;

. esl páľyág:ő je|enpźlyázaü:aegpáiyázatotadhatbe,kivéve aú.azesetĄhaaszervezet
Budapest Fóvĺáros Mtr. keríiletben bejelentett lakóhellyel rendelkező, a szeruezetnél iga.
zoltversenyző sportoló nevében adbepáiyázatot, ebben az esetben sportolónként adható

be ery-egypáiyázaL
o nem részęsĺilhet tlímogatrásban az apályáző,akinek köztartozÁsa äilfenn;
o a tudomásszerzestől számított két éven beltil nem részesiĺłhet tłámogatásban az aki:

a) a támogatĺásra benyújtott páiyźzati dokumentációjában lényeges körülményröl, tényľől
valót|an vary haĺĺris adatot szolgáltatott vary
b) a tĺámogatást a úĺmogakísi szelződésben megjelölt celtól részben vary egészben eltérő-

en haszrálta fel, vary
c) Budapest Józsefuárosi onkormányzattal kötött támogďási szerződésben vállalt kötele-

zettségét nem, vary nem határidőre teljesítettę.
o aľrennýben apáIyáző az Önkormányf.at koľábbi pólyáz'ata alapján trámogatásban

ľészesĺilt és az elszámolási kötęlezettség hatáľideje lejárt, rijabb pályázatot akkor

n}łijthatbe,haelszámolĺísátazÖrlkotmáíy?ĺrte1fogadta.
. a,z Önkormányzat kiite|ező feladaüłt megáIlapodás alapján á$łäl|a|ő szerződéses paľtner

nem nyújthat be pályázatnta megallapod ás tárga szeľinti feladatellátágára

7. Eryéb feltételek:

Amennyiben a támogatás áńlani tÁmogatÁsnak minősĺil, a jelen pátyáuati felhívás alapjá"
nyujtotr trámogaĺás osekély tisszegü trámogaúásnak minőstil, amelyet kizárólag az Europai Unió
müködéséről szóló szeľzödes 107. és 108. cik'lcének a csekély összegri tĺámogatłísoka váló aI-

kalmazásáľol sző|ó,20|3.december I8.i |407l20l3lEu bizoüs{ági rendelet (WL35f'f0I3.
|2,f4, 1.o) (a továbbiakban 1407|f0|3/EU bizottsági ľendelet) szabáĺ|yzi ulapj,án lehet nyújta-

ni. Az L4o7nľl3IEÍ] bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szeľinti, ery és uryanaznnvá|.
latkozís részśrę a folyó pénzuryi évben' valamint az art megelőzś két psnzas/i év során az

14o7t2o13IEU bizottsági rendelet atapjfu odaítélt csekély iisszegiĺ tłámogatások brutó támo-

gatásuľtalma tagiátlamonként nem haladha$a męE a 200.000 eurónĄ közlti kereskedelmĺ

árufuvarozłst ellenszolgĺíItatás fejében végző vźů|a|kozÄsok esetében a 100.000 euĺónak meg.

felelő foľintösszegeq firyelembe véve az I407I20|3IEIJ bizottsági rendęlet 3. cikkének (8) és

(9) bekezdését is. [Az átváltásnál az euĺópai uniós versenyjogi értelemben vett állami támoga-

tásoklĺal kapcsolatos eljránásróI és a regionáIis támogatĺási térképröl szo|ó 371201|. (W.22.)
Koľm. renđelet 35. $-a alapján kell e!árni.]

Fúzió és felvásáľlás esetén valamenný, a korábbi vállďkoásoknak nyujtott osekély összegťl

támogaĺást firyelembe kell venni annak meghatározÁsa érdękében, hory bármely, al<ár az Í$,

akár a megszeĺzenđő vállalkoásnak nýjtandó új, csekély összegri tímogatás megbaladja-e a
vonatkozó felső haĺárt. Afűziótvagy felvásfulást megelőzően jogszeriien odďtélt csekély ösz-

szegűtánlogatás ezt követően is jogszeľli marad.



Ha ery vá||a|kozÁskétvagl több küIön vá||a|końsraválik széĹ aszéBłä|ástmegelőzőennýj.
tott csekély összegĺi tĺłĺnogatast az eredetileg a tĺámogatásban részesülő vállalkoásnak kell be-
fudni, amęly elvben azonos azza| a váIlalkoással, amely a csekély összegii tlámogaüĺssď tá.
mogatott tevékenységeket áÍveLaka. Ha ęľľę nincs lehetőség, a csekéý összegíí tĺmogatlĺst sa.
ját tőkéjĺik _ a szétválĺás tényleges időpon{ában érvényes _ könyv szeľinti értéke alapjĺáĺl aĺá-
nyosan ęl kell oszüani azűj vá||a|kozÁsok közitt.

Az |407ĺ20l3/EU bizottsĘi rendelet alapjan nyujtott csekély összegri trímogatłís az Euľópai
Unió můköđésérőI szoló szrrződés 107. és 108. cilr:lĺének az általános gazdaságí érdekiĺ szol-
caltatást nýjtó vállalkozźsokszámźra nyrijtott csekéIy összegű trímogatłísokra való alkalma.
zásárő| sző|ő,201f. áprílis 25-i 360l201aEU bizottsági rendelefuek (Iil- L L14., f01'2A.f6.,
8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegíi tlímogatássa| L360l20|uEU bizottsagi rendelet-
ben megbatáľozott felső határig halmozható. Az 1407lf0l3lEU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegíĺ támogatás más csekély összegű támogatásolaóI szoló rendeleteloek megfele-
lően nyrijtott csekély összeglĺ támogatással az |407ĺ20|3ĺEU bizottsáĘi rendelet 3. cikkének
(2) bekezdésében meghaůírozott felsó hatłárig halm ozhato.

A csekély összegű támogaĺás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásĺĺban
vagy azonos kockázatľrnanszíroási célú intézkedés vonatkozísában nyujtott állami Úámoga-

. 
- tással, ha atÄmogatások halmoása túllépi bármely csoporünentességi renđeletben vary a BĹ
mttság által elfogadott hatÁtozatbaĺ az eryes esetek meghatrĺľozott körti|ményeíre vonatkozó.
an ľögz,ített maximális intenzitĺást vary összeget.

A tiámogatottnak az |4O7D0L3/EU bizottsági ĺendelet 5' cilĺĺ<ének (1) bekezdése firyelembe.
vételével - az oĹt meghaüírozotr feltételek teljesĺtésének megállapításĺłra alkalmas módon -
nyilatkozĺria ke|| aręszśre a támogatĺás odaítélésének évében és azażĺmegetőrś két pénziigyi
évben ny ujtott csekély összegĺi támogaüások tĺámogatástartalmáĺól.

A tímogatott- az |407ľ20I3/EU bizottsági rendelet l. cikkę Q) bekezÁésének kivételével . a
támogatłíst nem használhada az L40?Da13lEU bizottsági renđelet 1. cikĺĺénęk (1) bekezdésé-
ben meghat'rírozot kivételek szeľinti célokrą továbbá _ az I407l20l3lEU bizottsági rendelď
3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közíIti kereskedęlmi ĺĺrufuvaroás ellenszolgáltatás fe-
jében történö végzÉw céljából tehersz:állító jámű vásáľlĺására.

I<izáÍtágazatoVtellékenységek:
a) a l04l2000/EK tanácsi ĺendelet hatá|ya a|átĄÍtozó, aha|ászatĺ és akvakultúra Ęazatbante-
vékenységet végzö váIlalkozasoknak nýjtott táĺnogatrís;
b) amezňgazÁasági termékek elsődleges tennelésęvel foglalkom vállalkozások tánogatźm;
c) a mezśgazdasagi termékek feldolgozasával és foľgalmazłásával fogla|kozo vá|lalkozások
támogatĺása' amennýben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelöktöl beszerzett vagý azérintet válĺalkozások ál.
tal foľgalmazott ilyen termékek áravagĺ mennýsége ďapjáĺ kertil röpítésre, vary
cb) a támogaüás az elsódleges termeióknek való tefes vary ŕszleges továbbadásától fiigg;
d) hannađik orszĘokba vary tagállamokba inányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek tĺí.
mogatlísą nevezetesen az expoľtált mennyisęelĺhez; értékesítési hő|6zat kialakításához és
műkodtetéséhez vary expoľüevékenységgel iisszefiiggésben felmerĺilő eryéb foýó kiadrások.
hoz kiizvetlenĺil kapcsolódó tĺámogatás;
e) az import áľuk helyett belfrldi áru használatíhoz kötött támogatás;
f) a közuti kereskede|mi árufuvaĺozást ellenszolgáltatrás fejében végzó váIla|kozások számána
nyújtot támogatrís teheľszĺllító jrłľművek megvásáĺlásáĺa [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennýben eg vá||alkozźls a fenti a.c) pontokban említett ágazatba4 valamint az
l407ĺ20l3|EU bizĺlt1sági rendelet alkalmaásának hatźůya a|á taĺoző ágazatokbm eryaĺánt
végeztevékenységet az I407{20|3/EU bizottsági rendelet szabrílyait csupán ez utóbbi áęazaü:a
vary tevékenységľe tekintettel nyujtott támogatásolaa kell alka|mazni _ feltéve, hory a támo-
gatást nyujtó megfelelő eszközölĺt<ęl biztosída _ úrymint a tevékenységek szétváIasztásavag
a köItségek megkiilönbČizÍetése -, hogy a rende|et hatá|ya a|ő|kjzÁrtá'gazatokbanvégzetttevé.
kenységek nem részesiilnek az I407/20|3|EU bizottsági renđęlet szerinti csekély összegű tá'
mogatásban.



A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kęll őriani, és a üímoga-
tást nyujtó ilyen irányu fęlhívása ęsetén a támogatott köteles azokat bemutatni'

8. Előnyben részesül aPá|1łázőz

Apáůyázatok etbÍrálása soriín előnybęn részosiil az aPáiyáző' aki áIlami, önkormányzati tá.
mogatásban nem részesiilt rrirrcs szponzori szerződése és az önkoľmänyzztí feladatolĺÍtoz kap-
csolódó tevékenységet folytat illetvę az aPźůyźaő, aki apáilyźuati célokban megfogalmazott
feladatokhoz önrészt is biztosít.

9. Információ kérhető:

đr. Maĺacskó Bľigitĺa @olgráľmesteń Hivatal Humánszolgáltatísi Üryosztály Humánkapcsola-
ti Iľoda) Bp., VIII. Baross u. 63-67. III. ęmelet 323 smba. telefon: 459-2194' e.mail:
maĺacskob@jozsefuaľos.hu. Ügyľclľogadĺĺsi ľend: Hétffi: 13.30.18.00 órą Szerda: 8.l5-i6.30
órą Péntek: 8.15-1 1.30 óra

10. A páIyĺázat benyńjtásának módja' hiánypótlás:

A teljes petyáati dokuĺnęntaciót maglaÍ nyelven' ery eredeti példányban kell a következő
címĺe és formában személyesen eljuttahi:

Budapest Fővaľos VIII. keńllet Józsefuaĺosi Polgármesteri Hivatal Támpont 1082 Bp.' Baľoss
a. 63.-67. fszt. Hétfiö: 8.15.18.00, Kedd: 8.15-16.00, Szerda: 8.15-16.30, Csĺitiirttik 8.15-

16.00, Péntek 8.15-13.30. A borítékon fel kell tiintetni: ,,Spoľt pályázat,,

A szeméIyes beadás legkésőbbi ĺdőpontja: 2017. ápľilis 28. 13.00 óra.

A projekt adat|apjasem formájában' sęm taľtalmában nem változtatható. Hiánypótlás: kĺzáľ&
|ag apá|yázatok benyujtására nyitva álló hatlíĺidőn beltil van lehetőség, aząz.20L7. ápľilis 28.
án" 13'00.ie.

11. Infomációk az értékelésľőI, éľtesítésľőI, szerzőłIéskiitésľől' elszĺĺmolásľól:

A beérkező páiyázatok nyilvántarĺását' formai értékelését Józsefuárosí PolgĺíľmesÚeri Hivatal
Humánszolgáltatási Üryosztrály Humankapcsolati kodájavégzi. ApáIyázatok.łól a kiíró |egké.

sóbb 2017. május 28-íg dönt a fonnai és taľtalmi szempontok figyelembevételével. A dŕintés
ellen fel|ebbezésí lehetős{g nincs. A kifi.ó a döntésról a döntést követő l0 napon belül értesíti

apźÄyázÁt.

Á kiíľó támogaüási szeľződést köt apátyáati összegben ĺeszęstilö páůyáz.ókkĄ ameýben sza-

bäiyozásra kerüI a támogatás felhaszrálásának és elszámolásának rendje. Ennek hatáľídóre

tö,ľténö aláírt visszakiildése a táĺnogatás áfuta|ásźnak a feltétele. A kííró a tímogatrísok utalását

követöen a józsefuárosi honlapon (wwwjozsefuaľos.hu) - a hatáýos jogszabáýok szerint -
köruétęszi a ĺámogatottak jegzśkét az elnyert üímogatásí összegelĺJĺel eryiitt.

12. A pľojekt megvalósíúĺsa:

A projekt megvďósíĺásanak kezdő hatarideje: a pá|yäzati kiírĺás napją végsö hatáľidej e:, 2017 .

december 3I.

A pénzĺiryi elszímolás végsö hatáľideje: 2018. fębruár 15.

A pľojetrt saját felelősségre a támogatĺĺsi szerzídés megkötése előtt a kiírás dátumától el.
kezdhető.

A Budapest Fővĺáros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkoľmanyzaíának ,, A Józsefvárosban működő iin-

szęrvez.ődő közösséget továbbá miivészek és sportolók pátyáati támogatásárőľ' szóló 712016.

(m.03.) önkormán5zati ręndelete a páilyázaa felhívás mellékletét képezi.

Ä.páůyázatkiíľója a pľojelŕ megvďósulása a|att helyszíni ellenőrzést táľthet' mely soľán a
pľojekthez kapcsolódó dokumentumokat is e|lenőľĺzhetÍ.

Budapest' 2017. ápnl^is 13.

Dr. Kocsĺs Máté
po|glĺrmester



Budapest Eőváros
VIIL kerälet

PÁr-v,łza.ľr FELHÍvÁs
Egyházat egyháni szľ,Ív e7'e-
tet egháai alapítványok

támogatísa

,Elwháaipäůyázať,
Budapest Főváros VIII. keľütet Józsefvárosi önkormányzat páůyázztotír kĺ tevékenységĺiket

Józsefváľosban kifeitő qyhźvat qyháai szrruezetet alapítványok ľészéľe

1. Páiyár;atcś|iaz
. A páĺ|yázat elsődleges célją hory a Józsefuárosban mükiidö egházat egĺháĺi sze,rvez-etet

alapítr/anyok támogatłáďroz juthassanĄ mely segíti tonábbi közłisségszewező, szociális ellá-
tą kulfunális progľanszerveĄ valamint az egészségüryi, köanevelésĹ ryemrek és ifiúsági fę-
ladatolcról való goĺidoskođásuk6f' kültinös tekintęttel az ídőselkel kapcsolatos progĺamokrą
az eséýeryenlőségre való törekvést segítő tevékenységeke és a roma ťe|zárkőaatÄst cé|zo
kezdeményezésekre, illetve kiemelten hozzźtjátul a keľiiletben találhďó épületrállomány fe|újĹ
tÄsához.

2. PáIyĺĺzat taľtalma:

tos programot tervet események megvalósítására aza|, hogy az elnyeľhető és elnyert
összeg 25 %;o-á/t, vagĺ ha a maximáIisan elnyerhetö támogatási összegnéI kevesebb a meg.
päÄyántt összeg, abban az ęsetben amegpźlyámtt összeg 25%-át az a|áhbi célok valaĺnę-
lyikére kell felhasználni:
-tźboroúatás
- ľendeanény megtartłása
- kulturális programok szenrc?śse, lebonyo|ĺtása

a) progľamszervezesi (a pľogľamok költségei is: pl. étkeztetés), rendezľényszervezési, tábor-
szervezési, versenyszervezési ktiltséget ide értve a sporbendezvénnyel összefiiggő bírói és
orvosi üryeleti dijat

. b) utazási költség' sállásköltség részr'ételi đfi;
o) eszJ<özbeszerzés, eszkiiďelújíľás;
d) ĺendszeĺes tęsedzési, spoľtolási f€ltételek biźosítrása;
e) kiadványot elektnonikus és íľott szalrrnai sajtóanyag elöáIlÍtásą
f) a máshova benýjtandó ý|yázn1 önrész;
g) ködrasnri tevékenységgel összefitggő költségek;
h) miĺködéssel járó költséget
i) épület.felúj Ítással járó kiiltségek.

P áily áĺ;ők kłĺľének męhatározásaz
le|en páůyźlati kiíľás keretéb en pźiyźuatot nyujthahak b e az a|ábbi feltételeket teljesítők:
a lelkiismeľeti és vallrłsszabadságról szóló 20ll. évi CCVI. töľvény rendęlkezései alapján
egbáanak minősülő szervezetek, vary
a Polgíri Ttirvénykönywől szoló 20|3. éviV. töľvény alapjtán létrejiitt, jogi személyiséggel bĹ
ľó alapítvány' eryesiilet (ide nem ért,łe aköza|apítványt),
amennyiben tevékenységfüet kizáao|ag vagl elsösorban a VIII. keriileti lakosság éĺdekében
végak vagĺ bejegzsĹl székhelyük a VIII. keriilet közigazgatási tertiletén vanvagy.bejegzett
oľszágos vary ľegionális szervezetĺik a VIIL keriĺlet igazgatźsi teriiletén smrvezeti erységgel
rendelkezik.



4. Támogatás jellege:
A támogatasra rendelkezésrę álló keretĺisszęg 5 millió Ft. APátyáző által megpályázhatő ma-
ximum összeg a támogatásra rendelkezésľe álló keretösszeg. APáIyáEó vissza nem térítendő
támogatísban részesiil.

5. lvá|yáuat taľtalmi' foľmaÍ követelményei:
Ervényesen pźiyáani a felhívĺísban megjelölt hatláridőben, a pźlyázat: felhívĺfuhoz csatolt pá-
lyázaű ađatlap és nyilatkozat kitoltésével és az aľľa jogosult általi a|áírásápallehet. A pályá-
zathoz rész|etss költségtervet kell benyujtani. Az adatlaph oz az adat|apon vagy a pźúyázati fel.
hívásban megjelöIt dokumenfumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat - amennyiben az apáÄyź.
zó esetében értelmezhętó - hianytalanul be kell csatolni. Hiánypótlásra k':zfuó|agapáůyźnatok
benyujüására nyiwa áIló határidőn bęlĺil van lehetóség. A nem megfelelö módon vary nem
megfelető szsĺĺezetlszemé|y áItal benyújtottpá|yázatl kérelmek érvénytelenek.

6. KoľIátozĺsok:
. az elnyeľt összeg nem haszrálható fel a 2. pontban (Pá|yazat taralma) felsoľolt célok el-

éréséĺr kíviil mĺás jellegíi kiađásokra;
. eg pa|yálzn jelen prályázatra egy pá|yázatot adhat be;
. nem részesiiĺhet támogatásban az a pá|y ázś, akinek kőztĄÍ1ozása áll fenn;
o a tudomásszeľzéstő| számított két éven belĺil nęm részęsülhettámogatásban az aki:

a) a támogatásra benyujtott pźiyázati dokumentĺłciójában lényeges köľülnényrőI, tényről
valótlan vary hamis adatot szolgáltatott,vagĺ
b) a támogatást a tłmogatrási szeruödésbęn megjeĺiilt céltol ľészben vary egészben ęltér&
en használta fel, vary
c) Budapest Józsefvárosi lnkormányzattal kötött tłámogatási szerzŕídésben vállalt kőtele.
zettségét neĺn' vary nem hatáľidőre tefi esítette.

o amennYiben apáÄyá?óaz Önkormányzat korábbi pályánataalapján tĺímogatásban
részesült és az elszámolĺási kötelezettség határideje lejárt, újabb páIyázatot allkor
nyijthatbe,haelszámolásáta,zonkormźnyzatelfogadta.

. az Önkormányzat kiitelező feladatát megállapodás alapján átvátlaló szerződéses paľtner
nem nyújthat be páiyáuatota megáĺlapodás űĺrya szerinti feladatelláüńsáÍą

7. Egyéb feltételek:
Ámennyiben a Łłmogatás ál1ami támogatźsnak mínösĺil' a jelen pá|yáatl felhívás alapján
nyujtoü támogatás csekéIy tisszegli támogaĺásnak minősiil, amelyet |slzáĺő|ag az Ewópai Unió
mfüödéséľöl szóló sznrzÄdés l07. és l08' cikkének a csekély összegű támogatásokľa való al.
kabnazásáról szślő, f0l3. december l8'-i 7407{20I3|EU biz.otĘági rendelet (HLL 352,20|3.
12.24. |.o) (a továbbiakban L407|20|3{EU bizottsági ręndęlęĐ szabályai ďapjrán lehet nyujta-
n,. Az |407D013/EU bizottsági ľendelet 2. cilĺk (2) bekezdé'se szerinti, ery és ugyanazon vál-
lalkozás részśrę a folyó pénzüryi évben, valamint az art mege|őz]ő két pénzĺryi év során az
t407|20l3lBU bizottsági rendelet aĺapján odďtélt csekély iisszegű támogatások bruttó támo.
gatástaľtalma tagáIlamonként nem haladhatja meg a 200.000 euľónak' kozúti kereskedelmi
árufuvaľozist ellensmlgíłtatĺás fejében végzÄvá||a|kozasok esetében a 100.000 euľónak meg.
felelő foľint0sszeget, firyelembe véve az 1407ä0l3ĺEU bizottsági renđelet 3. cikkének (8) és
(9) bekezdését is. [Az ĺítváltásnál az elłrőpai uníós versenýogi értelemben vett rĺllami tĺárnoga-
tásolĺkal kapcsolatos eljárásról és a ľegionális tĺáĺnogatĺási téľképől smlió 37l20|I. (W.22.)
Koľľt. rendelď 35. $.a alapján kell eljĺárni.]

Fúzíó és felvásárlĺás esetén valamennyi, a koľábbi vállďkozásoknak nyújtott osekély tisszegĺi
tĺámogatrást firyelembe kell venni annak meghatáľoása érdekébeĺ; hory bármely, akĺír az rij'
akáĺ amegszcvnndő vállalkozásnak nyujtandó rlj, csekély összeg{l támogatás meghaladja-e a
vonatkozó felső hatáľt. A fúziőt vagy felvásáĺlást megelőzöen jogszerilen odaítélt csekély iisz.
szegű tĺámogatás ezt követően ís jogszerú marad.

Ha egy vállalkozís két vary ttibb kĹilön váil|a|kozásraváIik széĹ aszshłáiástmegelőzöen nyrij.
tott csekély ö'sszegií támogatást az eredetl|eg a ĺámogatásban reszestilö vállalkozásnak kell be.
tudni, amely elvben azonos aza| a vállalkozassal, amely a csekély összegíi támogaüással tá-
mogatott tevékenységeket átvállďta. Ha eľrę nincs lehetőség, a csekéý ĺisszegű támogaüást sa-



ját tt'kéjük - a szétvá]as tényleges időpontjában érvényes _ könyv szerinti értéke alapjrán aľá-
nyosan el kell osztani az új vállalkozások között.

Az |40,7|f0l3/EU bizottsági rendelet alapján nýjtott csekély összegű támogatás az Európai
Unió működéséről szóló sznrződés 107. ós l08. cikkének az általrínos gazdasági érdekii szol-
gáltztźľ;t nyújtó vállalkozások szőmfua nyujtott csekély <isszegÍĺ támogatlásokra való alkalma-
zźsárći sző|ő,2o|2. április 2li 36olf0lf|Eu bizottsági rendeletnek (I{L L lI4',20|f.4.z6.,
8. o') megfeleltien nýjtott csekély összegÍĺ támogatással a 360ĺ20Í2ĺEU bizottsági rendelet-
ben meghatrĺrozoü felső hatáľig hďmozható. Az |40,1ĺ20ĺ3lEU bizottsĘi rendelet szerinti
csekéIy összegű támogatás mas csekély összegü támogatrásokról szóló ľęndęleteknek megfele.
lően nyújtott csekély összegri táĺnogaĹ.ással az L407ľf0|3lEU bizottsági rendelet 3. cilĺí<énęk
(2) bekezdésében meghatÁromtt felső határig halmoďrató.

A csekély összegű támogatás 1ę6 fualmozható azonos tamogatható költségek vonatkozísában
vagy azonos kockrázatťľranszkozźsi celú intézkedés vonatkozásában nyujtott állami támoga-
tással, ha a üĺĺnogatások halnozísa tullépi bármely csoporünentességi ľendeletben vary a Bi.
zsttsĘáltal elfogadott hatfuozatbaĺ az eg.es esetek meghatározott körülményeirc vonatkozó-
an rc'gzített maximális intenzitíst va5l összeget.

A támogatottnak az |407ĺ20l3/EU bŁottsĘi rendelęt 5. cilĺĺ<ének (1) bekezdése firyelembe.
vételével _ az ott me$atározntt feltételek teljesítésének megrállapítĺásáĺa alka|nas módon _
nyílatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az aú, mege|ózś két penziig;/i
évben nyújtott csekély összegú tĺłmogatások támogatástaľtalmáról.

A támogatott- az ĺ407D0I3ĺEU bizottsáLg| ĺendelet l. cilĺĺ<e (2) bekezdésének kivételével - a
ĺímogaĺást nem haszrrĺlhatja az I407ĺ2013IEU bizottsági ľendelet 1. cilĺkének (1) bekezđésé-
ben meghatározott kivételek szerĺnti celokrą továbbá- az|407lf0I3lEU bízottsági rendelet
3. cilĺk (2) bekezdésének megfelelően - közuti kereskede|ni áľufirvaľozás ellenszolgáltatás fe-
jében ttiľténö végz.ése céłjából teherszáltító jármű vásáľlásáľa.

lKizÁrtágazatoVtelłékenysegek:
Ą a ft |füil}ĺEKtanácsi rcndelet hatáĺ|yaa|átaĺtoző, a halászati és alcvakultúra Ęazatbante.
vékenységet végző vĹ||a|kozásolorak nýjtott támogatas;
b) amezőgazÁasági temrékek elsöđleges teľmelésével foglalkozo vállďkozások tĺámogatrásą

c) a mezśgazdaságl tennékek feldolgozásával és forgalmaaísával foglalkozó vállalkozások
támogatásą amennyiben:
ca) a támogatás összege az els&leges termelóktől beszpĺzstł.vagĺ az érĺntett vállalkozások ál-
ta|forga|mamtt iýen tennékek áĺa vary mennyisége atapján keľiil ľöpítésre' vary
cb) a támogaás az elsödleges termelöknek való teljes vagľ rész|egeś továbbadásától frgs
d) hannadik orszagokba va5l tagráttamokba inányu|ó expoľtüal kapcsolatos tevékenységek tá-
mogaüásą nevęzet€s€n az exportá|t mennyisegelůeą értékesítésí hálôzzlt kialakításához és
mĺiködtetéséhez vary exporttevékenységgel összefiiggésben felmeľiilö eryéb foýó kiadások-
hoz közĺ'etleniil lopcsolódó támogatás;
e) az import áruk helyett belfi5ldi ĺĺľu hasznĺĺtaüíhoz kt'tötttímogatás;
Đ a köalti kereskedelmi áľufuvaľoást ellenszolgáltaÍĺís fejében végzń váÄ|a|kozÁsok számára
nyújtott támogatás teherszállító jĺfumüvek megvásárlásáĺa [3. cikr< (2) bekezdés 2. ďbekezdés].

Amennýben ery vállalkozźs a fenti a.c) pontokban enlített ägantba valamint az
u07n0Ľ.ĺE|] bizĐtrsáLgĺ rendelet alkalmazásának hatÄÍya a7á tartoző ágazatokban eryaľánt
végez tevékenys éget az |407 nĺBĺilJ bimttsági rendelet szabályđt csupán ez utóbbi áęazaf'a
vagy tevékenységre tekintettel nyrijtott trímogatásolaa kell alkalmaai _ feltéve, hory a támo-
gatást nyújtó megfelelő ęszközökkel biztosítja - lirymint a tevékenységek szétvá|asúźlvvagt
a kö ltségek megkülČinbözÉetése -, hory a rendelet hatá|ya a|ő| klzáĺt ágazatokbarl végzett tevé.
kenységek nem részesĺilnek az I407|2013/EU bizottságl rendelet szeľinti csekély összegü tĺí-
mogatásban.

A támogatáshoz kapcso|ódó iratokat azodaÍté|ést követó 10 évig meg kell örizni, és atámoga-
tást nyujtó ilyen iľányu felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.



8. Elónyben részesĺĺI aPáiyáaó:.
A pźńyázztok elbírálása soľĺán előnyben részestil az aPá|yáző, aki önkoľmányzzti támogatás-
ban nem ľészesiiĺt, nincs szponzori szprziśđése és az önkormőnyzati feladatokhoz kapcsolódó
tevékenységet fotytat, illętvę az a Páiyáľ;ő, aki a páiyázati célokban megfogalmazott felada-
tokÍroz önľészt is biztosít'

9. rnformáció kérhető:
dľ. Maĺacskó Brigitta (Polgírmesteri Hivatal Humánszolgáltatrási Ügyosżály Humánkapcsola-
ti lrďa) Bp., MII. Baľoss u. 63-67. III. emelet 323 szoba, telefon: 459-2194' e-mail:

. maracskob@jozsęfuaros.hu tigyfélfogadási ľend: Hétö: 13.30.18'00 órą Szerda: 8'15-16.30
óľa" Péntek 8.15-1l.30 óraközött.

10. A pályázat benyíjúásának mĺídja' hiánypótlás:
Á telies pźÄyázati đolarmentációt magyar nyelven, egy eredeti példáĺyban kell a kiivetkező
címre és formában szemé\resen kell e[utüahi:

Budapest Főváros VItr. kerĺilet Józsefuĺáĺosi Polgrármesteri Hivatal Támpont 1082 Bp.' Baľoss
ll. 63.-67. fszt' Hétfió: 8.15-18.00, Kedd: 8.15-16.00, Szerda: 8.15-16.30' Csĺitöľtök 8'15.
16.00, Péntek 8.15.13.30. A borítékon fel kell tiintetni: ,J,gbLánipá|yázatĎ

Á személyes beadás lękésőbbÍ ĺdőpontia: 2017. április 28. 13.00 óľa.

A projekt adat|apja sem formájában, sem taľtalmában nem változtatható. Á csatolandó mellék.
Ieteket személyesen papír.alapon ke|||ezht borítékbaĺl beny'ujtani. Hiánypótlás: kizÁr6|ag a
pźÄyázatok benyújtásáľa nyiwa á|ló hatáľiđön belĺil van lehetöség ełąz.)QtJ. április 28.án
13.00-ig.

11. Információk az éľtékelésről' értesítésról' szerződéskiitésľől' elszámolásľól:
A beorkező páiyázatok nyilvántaĺását, foľmai értékelését Józsefvárosi Polgármesteľi Hivatal
HumĺáĺszolgáItatási Üryosztály Humánkapcsolati kodÄjavégzi. ApĹĄyántokĺől a kiíró legké-
sőbb 2017. május 28-ig dönt a formai és taľüaĺmi szempontok firyelembevételével. Á dłintés
ellen fe|lebbezé'sí lehetőség nincs. A kiíró a diintésrŕll a diintést követő 10 napon beliit éľtesíti
apźtyánőt,

A kiíró támogaÚáď szsrződéstkötapiůyázati összegben ľészesiilő pályáľ;ćk,Jĺa|, amelyben sza.
bá|yozźsra keriil a támogatźs felhasználásának és elsaárnolásának rendje. Ennęk hatáľidőľe
töľténö aláíľt visszakĺildése a támogaúłs áfutatásának a fęItételę.
A kiíró a támogatások utalását követően ajózsefvárosi honlapon (wwwjozsefuaľos.hu) - a ha-
tályos jogszabályok szeľint _ktjzzétesaatámogatottak jegzékétazelnyerttámogatási össze.
gel.r&el egđtt.

12. A projekt męvďósítása:
A projekt megvalósításanak kezdö haüárideje: apályázati.kiírás napją végsö hatrárideje: f0|7.
december 31.
Apénzĺiryi elszímolás vęső hatáĺideje: 2018. február 15.

A pĄekt saját felelősségľe a támogatási szeľződés megkłitése előtt a kiíl.ás dátumától
elkezdhető.

A Budapest Fővráľos VItr. kerĺilet Józsefuáĺosi Önkomrĺńn1za'ĺának ' A Józsefváľosban mĺlködő ön.
szsrleződő közösséget továbbá miivészek és sportolók pźÄyáatĺ tźmogatásáĺől'' szóló 7ĺ2016.
(flI.03.) önkoľmrín1zati rendelete a pá|yázaa felhívrás mellékletét képezi.

A,pźiyázat kiíľója a pľojekt megvalósulása alatt helyszínĺ ellenőnést taľthat' ĺrely soľán a
pľojelrthez kapcsolĺídó dokumentumokat ĺs ellenőľĺzheti.

Budapest, 20|7 . ápn|is |3.

Dľ. Kocsis Máté
polgrĺrmester



BudapestFőváros

PÁĺ,yÁzĺ'rĺ FELIrÍvÁs
Józsefuáľosban műkôłtő helý
nemzetiségĺ önkormányzatok

támogatĺása

.Nemzetiségi pály ázat,,
Budapest Főváľos YIII. keľiilet Józsefváľosi onkoľmányzat páiyf,zatot ír kĺ Józsefvárosban

mĺiköđő helyi nemzetiségÍ önkoľmányzatok ľészerc

1. PályĺĺzaÚ célja:
Apőůyázat elsödleges cé$ą hory a Józsefułírosban mĺikiidő nemzetisĘi önkormányzatok tá-
mogaĺĺshoz juthassanĄ amely segíti további kiizösségszerveĄ smciális ellĺátó, kulüľális
programszeĺvező, vatamint az egeszségĺĺryi, köznevelési, ryeľmek és ifúságí feladatolaól va-
ló gondoskodásukat küliinłis tekintetrel az idösękkęI kapcsolatos pľogramokrą a haryomány-
őrző és az e#|yeglenlőségre való törekvést segÍtő tevékenységelaą valamínt a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi cI-)o(D(. törvény alapján kötelezí és önként vállalt feladatait.

2. Páůyáattaľtalrna:

latos programot teľvet események megvalósításráľa.

a) pľogram koĺtségei: progmmszervezesi, rendezĺrényszsnłezśsi,tÁborszsĺłezési, veľsenyszeľ-
vezési ktiltséget ezek bonyolítási költségei, programolĺüoz kapcsolódó eryéb kiiltségek pl.
biztosítási" benevezési dfij,pályázatídíj; utaási költség sáIlásktiltség részvételi dij;
c) programokhoz kapcsoĺódó anyag. és eszközbeszerzés;
.d) ľepezentációs költséget valamint abonÁ' kapcsolóđó adó és járulélďĺzetési kiitelezettsé-

celq
e) kiadványok, elelđľonilas és írott szalgnai sajtóanyag előállításą
f) a máshova benyujtandó pát|yázati iinrésą
h) a jelen páÄyáatikiíĺás 1. pon{iában meghatáľozotr collď összefrggő eryéb Budapest Jó-
zsefvárosi Önkormányzat és apá|yár'ő nemzetiĘi iinkormányzat között fennálló megállapo.
dás Észét neĺn képeň eszköúeszsĺzśsre, es*öďelńjíDásra foľdítotr köttség

3. PáIyázók köľének meghatározása:
Jelen pályázati kiínás keretében ý|yáarcnyÍ$tlratnak be a nemzetiségekjogairól szóló 2011.
évi CĹ)o(D(. töľvény alapján létrehomtt' Józsefuárosban mĺlkiidő helyi nemzetiségi önkoľ-
mányzatolĺ. Á nemzetiségí önkormán5zatok łinállóan és több nemzĺtiségi önkoľmán1zzt kö.
zösen megvalósfEndó programot teľvelq események megvalósításáľa is pátyázhahak.

4. Támogatrísjellęe:
A trámogatásra reĺrđelkezésre álló keretiisszeg 5.807.000.- Ft. A PźůyáEő áůta| megpáÄyávható ma.
ximum összeg a tźtmogatásra rendelkezésre álló keretösszeg. APályázÁ vissza nem térítendő tá-
mogatĺásban lészesiil.

5,. lĺ pályázat taľta|mĹ foľmai követelményei:
Ervényesen pźůyÄzni a felhívásban megielöIt határidöben, apá|yázati felhíváshoz csatolt pályáaú'
adatlap és nýlatkozat kitöltésével és az arrajogosult általi ďáírĺásával lehet. A páiyázathozrészle-
tes költségteret kell benyujtani. Az adat|aphoz az adat|apon vary a ptilyázatl felhívásban megjelöIt
dokumentumokat, igazolásokat nyilatkozatokat - amennyiben az x pátyÁző esetében érte|mezhető

-hiánytalanul be kell csatolni.



Hiánypótlásra kizźró|ag a páLyźnatok benýjĺásaľa nyitva áuó hataridőn belül van lehetőség. A
nem Ínegfelelő módon vagy nęm megfelelő szeĺvęz-etJszemé|y á|ta| benyújtott pźůyá.ĺ.ati kérelmek
érvénýelenek.

6. Korlátozások:
o az e|nyertiisszeg nęm használh atő fę| a2. pontban (Pá|yźuattaĺtalma) felsorolt célok elérä

sén kíviil mas jellegií kiadásokrą
. eÜpát]lyáző önállóan és más nemzetiségi önkormrłnyzattal közösen ęgl.ew páiyáuatot ad-

hat be, úry hory uryanarra a támogatási celra csak I páiyázat adbató be;

. nem részęsiilhęt támogatĺĺsban az a páůyáaő, akinekköztaĺtozása ĺĺI1 fenn;
o a fudomás szerzpslő| szamított két évęn bęIiil nęm részesi'ĺlhet ĺĺmogatiísban az aki:.

a) a támogatásra benyújtott páLyźrati dokumęntációjában lényeges körüIményről, tényľől
valótlan vary hamis adatot szolgáltatott vary
b) a Íámogatást a támogatĺási szelződesben megielölt céltóI részben vary egészben elterĹ
en haszrálta fel, vary
c) Budapest Józse,ftáĺosi Ônkormĺányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt k<itele-

zettségét nem' vagy nęm hatáĺidörę telesítette.
. amennyiben a páIyázó az onkolľlányzat korábbi pźilyazata alapjĺín tímogatrĄsban

részestilt és az e|szÁmolási kötelezettség határideje lejár! {$abb páůyáz.atot akkor
nyújthatbe,haelszámolĺásátazonkotmźnyzatelfogadta.

. az onkoĺmźnyzat kötelezó fe|adatźÉ megállapodás alapjan átvállaló szerződéses partleľ
něm nyrljthat bepźiyávatota megáIlapodästárgĺaszerinti feladatellátásáĺa;

7. Egaéb feltételek:
Amennýben a támogaüís állami támogatásnak minősüI, a jelen pát|yázatl felhívás a|apján
nyújtott üámogatrás csekély tisszegÍĺ támogatĺísnak minősül, amelyet kizfuő|agaz Európai Unió
mĺiködéséröt sr-ő|ő sznruődés 107. és 108. cikkénęk a csekély összegíí tĺímogatĺísokra való al.
kalmazásáĺól szó|6,f013. decembeľ t$-i 1407Iz013lEU bizottsági rendelet (HL L 35f,f0t3.
12.24.I.o) (a továbbiakban I40?l20Í3lEU bizottságí rendelot) szabályai alapján lehet nyujÚa.

ni. Az|407t2013lEU bĺzottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, ery és ugyanazonváů-
latkozás rész&e a foýó pénđĺgyi évben, valamint azaztmege|őzĺkétpénziigĺi év során az

I4o7ĺ2ol3|EU bizotbági rendęlęt ďapján odďtélt csekély összegű támogatások bruttó támo-

$atástaľhlma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónalq közútĺ kereskedelrni

áľufuvaroást ellenszolgáltatás fejében végzö vállalkozások esetében ä 100'000 eurónak meg.
fęlęlö forintösszeget' firyelembe véve az I407ĺ20I3ľEU bizottsági ĺendelet 3. cikkének (8) és

(9) bekezđéset is. tAz ŕrtválüísnát az európai uniós versenyjogi értelemben vętt ĺillamĺ támoga-

ĺásokkal kapcsolďos eliĺáľásrót és a regíonális támogat.ási terképről szśiő 37l201'I, (ÍI. 2z.)

Korm. ĺendelet 35. $.a a|apján keII e!iĺárni.]

Fuzió és felvásĺíľlás esetén valamennyi, a korábbi vráIlalkozásoknak nyujtott csekély összegű

támogatríst figyelembe kell venni annak meghatárorÁsa érdekében, hory bármely, akár az lij,

akÁt amegszłnsndö vállalkozísnak nyrljtanđó új, csekély összegíl támogatás meghďadja.e a

vonatkozó felső határt. Afi|ziőtvary felvásáľlást megelőzöen jogszerüen odďtélt csekély ösz-
szegű tłímogatĺás ezŕ követően is jogszeľü maľad.
Hu éry vállďkozás két vary tiibb hilön vállalkozrłsra válik szęt, a szttválást megelózöen nýj-
tott csekéIy iisszegíí ümogattstazeredetileg a támogatásban reszesiilő vrállalkozásnak kell be.
tudni" amely elvben azonos a-.za[ a vállalkozással, amely a csekély összegü trámogatrással tá-

mogatott tevékenységeket átvŁ|la|tz. Ha enę nincs lehetőség a csekély összegü t.ĺmogatást sa-
ját tókéjĺik _ aszstváůástényleges időpontjában éľvényes - kiinyv szerinti értéke alapján aná-

nyosan el kell oszĺani az új válla|kozísok között.

Az l4o,tĺzo|3/EU bizottsági rendęlęt alapján nyujtott csekély összeg{ĺ Ĺímogatás az Europai

Unió működésérőI szóló szerzödés t07. és 108. cil.ĺkének az általános Plazdasági éľdekĺI szol-
gá|tatást nyujtó vállalkozások szímára nýjtott csekéty összegű tĺĺmogatásokra való alkalma-

zasfuó| sz-oló,20|2. április 25-i 360l20I2ĺEv bizottsági rendeletnek (Iil- L lI4.,20|f.426.,
8. o.) megfelelően nyrijtott csekély összegű támogaĹíssal a360|20|2ĺEU bizottsági rendelet-

ben meghakíľozott felső hatáľig halmozÍrató. Az Áa7ĺ2013|EU biz-ottsági ręndelet szeľinti
csekély összegiĺ támogatás más csekély összegií támogatasokľól szóló ľendlleteknek megfe|e- ^ /

"7/



9.

tően nyrijtott csekély ĺisszegiĺ támogatassal az 1407ĺ20|3ĺE|J biź:ottsźąi rendęlet 3. cikkének

(2) bekezdésében meghaüĺĺozott felső hatáńg halĺnożtató.

A csekély összegíĺ üámoga'tas nem halmożlďó azonos támogatható költségek vonatkozásában

vary azę}nos kockázatfinanszíroási celú intézkedés vonatkozásában nýjtotÍ ál|ani tanoga-

trásial, ha a támogatások halmozĺsa trillépi báľmely csoportmentességi rendelętbęn vagl aBi.
rnttságáltal elfogadott hatfuozatban az eg1les esetek meghatáľozott ktĺrülményeíre vonatkozó.

an rögzített maximáIis intenzitást vary iisszeget.

A tĺámogatottnak az I40,Iľfo13lEU bizotMgi renđelet 5. cikkének (1) bekezdése firyelembe-
vétetévet _ az ott megfuatźaomtt feltételęk teljesĺtésének megállapítására ďkaünas módon _

nýlatkoaia kell a ĺészęre atźlmogatás odaítélésének évében és az aúmegelőző kétpén7ii9łi
évben nyrijtott csekély összegü támogatások üámogatástarĹalmĺáról'

A trámogařott- az 1407 noBlEU bizotľsági rendęlet 1 . cikke (2) bekezdésének kivételével - a
űmogaúst nem használh atja az |4o7t2o|3ĺEu bizottsági ĺendelet 1 . cilĺĺ<ének (1) bekezdésé-

ben ňeghatírozott kivétęIęk szerinti célokľą továbbá - az |4Ą,7l2ol3ĺEu bizsttsági ĺenđelet

3. cilĺk (z; rcrc"ae'ének megfelelően - közriti kereskedelmĺ árufuvaľozás ellenszolgáltatás fe-

jében történó végrese celjából tehers?źL|lítő jáffiťl, vás'árlásĺáĺa.

Kizátrc ágazatolďtevékenységek:
a) a I04D000/EK tanácsi ręndelet hatálya a|álalrtoző, aha|ászati és alcvalailtúľa ágazatbante-

vékenységet végző váIlalkozásoknak nyújtott támogatáq
b) amezńgazdaĺĘi termékek e|sődleges termelésével foglalkozó váIlalkozásoktámogatrísa;
,1 

^ ^",ĺgu,Äasági 
terrrékek feldolgozásával és foľgalmaásával foglalkozó vállalkozłsok

támo gatäs, amennyiben:
ca) a-támogatrás osjzege az elsődleges termelćĺktőt beszetzstÍvagy azffiĺtsn.vállalkozások ál-

tai forgalmazott ilyen termékek ára vary mennýsége alapjan kerül ftgzitésre,vagĺ
cb) a támogatas az elsődleges tennęlölĺnek való teljes va5l részleges továbbadásától frgg;

d).haľmadik orszígokba váry tagátlamokba irányuló exporttal kapc99latos tevékenységek tĺá.

mogatásą nevefetesen az expoľtłált mennyiségekhez; értékesítési hál|őnt kialakításához és

.ĺřodt"té'ého vas/ expoffévéken)łséggel iisszefiiggésben felĺnerĺitő eryéb foýó kiadások.

hoz közvetlentil kapcsolódó támogatás;
e) az import áruk helyett belÍbldi áru hasmálatához kötött támogatrás;

ľj a rcĺzĺti kereskeděhi árufuvaľozíst elleĺszolgáItatás fejében v9ęzľ váila|kozások sámára

íy.'.;tot tĺ1aogatás teheľszállító jrírmüvek megvásáĺ|ására t3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennýben ery vállalkozźs a fęŃi a.c) pontokban említett ágazatban' valamint az

u07l2ó13,ĺEu a,^rc{e rendelet alkalmazĺásának haÍálya a|átartozń ágazato|<ban eglaľánt

végeztevékenységetaz1łoln0l3/EUbizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbiá$azalta

vary tevékeuységre tekintettęl nyújtoü támogatásokra kell alkalmazrri - feltéve, hory a támo-

gatást nýjtó męanelo eszkiizökkel biáosí{ia _ úgĺmint a tevékenységek szntlłálasúÄsa vag
ä totseg"t m"gkulonboĺetése -, hory a ľenđelet haüĺlya a|őlkjzjľ:t ágaatokbanvégzntttevĹ
kenysé|ek nem részesĺĺlnek az |4o7I2oI3ĺEÍJ bizottsági rendelet szerinti csekéIy összegú tł.
mogaúsban.

A támogatáshoz kapcsolódó íratokat au odaítélést kóvető 10 évig meg kell őrizri, és a tĺmoga.

tĺst nyujto ityen iľányrl felhívása esetén aúímogatott köteles az-okat bemutatni.

Előnyben részesÍĺl az a P ályáu'ől' amely:
A ýíyáatokelbíralása soľán elönyben rcszesül az aPźiyáz-ő, aki az önkormányzati feladatok.

hoz kapcsolódó tevékenységet fo|yt4 i\|ętve az aPál|yáző, aki a pát|yázati célokban megfo.

ga|namtt feladatoklroz iinrészt is biztosít.

Infoľmáđó kérhető:
Rótĺusfally-Bodor Gergely @o|gĺármesteri Hivatal Humánszolgáltatlási Üryosaáty Humán;

kapcsolati Iroda) Bp., vm Baľośs u.63-67.III. emelet 325. szoba, telefon: 459-2L30' e.mail:

boäorg@jozsefuaros.hu. iigyfélfogađĺásĺ ľend: Hétň: 13.30-18.00 órą Szeľda: 8.15.16.30

óra, Péntek: 8.l5.l l.30 óľa ktizött. 4.



10. A pátyázat benffiüásának módja' hiánypótlás:
A ietj-es pályááti.dokumentáciot magyaĺ-nyelvęn' egy ęrędęti példanyban kell a következő

címĺe és formában személyesen kell etjuttatni:

Budapest Főváros Mtr. kerület Józsefurárosi Polgármesteri Hivatal Támpont 1082 Bp.' Baross

o. ss..ĺl. fszt. Hétffi: 8.15-18.00, Kďd: 8.15-16.00, Szerda: 8.15.16'30, Csĺitörtök 8.l5.

16.00, Péntek 8.15-i3.3o. A borítékon fel kell tĺintetni: ,,I{emzetiségipáiyźzat,,

Á személyes beadás legkésőbbÍ ĺdőpontja: 2017. ápľilÍs 28. 13.00 óľa.
A projekt.adatlapja sem formájában,iem taĺalmĺban nem változtatható. A csatolaĺldó mellék-

letätJt szeméýesen papír-alapon ke|l |ezÁrt boĺítékban benýjtani.

Hiánypótlás: k'lzfuótag a pá|yázatok benyujtrására nyitva álló hatáľidön beliiĺ varr lehetóség

arqz. /Q|,I. ápľilis 28-rín 13.00-ig-

11. Infoľmációk 
^z 

éttékelésľőlo éľtesítesľől, szerződésktĺtésľől' elszámolásľól:
A beérkező pälyázatoknýlvantartását, formai értékelését Józsęfuáľosi Polgrármesteľi Hivatal

Humánszolgiĺttaüłsi Uryosĺály Humrĺnkapcsolati kodája végzĺ. A pályázatotaól a kiíró legké.

sőbb 2017. május 28-ig dönt a formđ és taľtalmi szempontok figyelembevételév9l..A- diintés

elten fellebbezésÍ leheiőség nincs. A kiíró a döntésről a dtintést követő 10 napon belül éŕesíti

apályáz6t.

A kiíró támogaĺásí szerződést kiit a pályázati iĺsszegben ľészesĺilö pályäLzôlr&al, ameýben sza.

bál|yozásn těľĺĺ a ĺámogatĺás felhaszrálásának és elszámolásának ĺendje. Ennek hatáĺidöre

történő aláfü visszakĺildése a támogatás átutalácínak a feltétele.

A kiíró a támpgatások utalását követően a józsefváľosi honlapoĺ (rľwwjozsefuaľos.hu).- a ha-

tłáýos jogszabílyok szeľint _kł5zzétęszi a támogatottak jegzś;kétaz elnyert trámogatási össze-

gekkel eryütt.

12. A pľojetrt megvalósítása:
ł i'..i..'t.t *"guĺo.ĺte*ának kezdó hatáľideje: a peryázzitr kiírás napja, végsö hataridej e: 20|7 .

dęoembeľ 31.
A pun"ĺiryl elszáĺnolás végsö hatáľideje: 2018. februáľ 15.

A pľojekt saját felelősségľe a támogatási szerrňdés megkŕitése e|őít a kiínás dátumától

e|kezdhető.

A Budapest Föváľos YItr. keríilet Józsefuárosi Önkormányzatának,. A Józsefráľosban míÍkijđő tin-

"o*",Äda 
közösséget továbbá míívészek és sportotók pä1yánrt l'' szóló 7ĺ2016.

(trI.o3.) önkoľmányzati ľendelete a pźtyázati felhívás mellékletét képezi.

A'páůyázltkĺíľ.ója a pľojekt megvďósulása atĺtt helyszínĺ ellenônést tarthat, me|y során a
pľojekthez kapcsolóđó dokumentumokat ís ellenőľizheti.

Budapest, 20 17. április t3.

Dľ. Kocsis IVÍĺíté
polgármester

I
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HIRDETľĺÉNy
af0!7ĺ2018. nevelesi évre szĺĺló óvodai beiratkozáshoz

A nemzeti közrrevelésľől szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. $ (1) bekezdése
szeĺint az ővoda a gyeľmek hiĺroméves korától (kivételesen fél éwel korábban) az áÄtaJénos iskolai
ta:rk<jtelezettség kezdetéig nevelő intéanény. A nevęlési-oktatási intézmények miíködéséről és a
ktĺznevelési intézrnények névhaszná|atáróĺ szóll 20/2O1f. ryIII.3l.) EMMI ľendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 12.$-ában foglďtak szerint az óvodaĺ nevelés a gyermek neveléséhez
sziii<séges, a teljes óvodď életet magában foglaló foglalkozrások keretében folyik. A gyeľmek abban
az évben, amelynek auguszrus 31. napjráig a hamadik é|etévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
(szeptember l-től) óvodakłiteles, azaz|ega|ább napi négy órában óvođđ foglďkozáson vesz ľésĄ
melynek teljesítéséert a szĹilő (törvényes képviselő) feleIős. A jegyző a szülő (törvényes képviselő)
kéĺelĺnére és az óvodavezető, valamint avédőnő egyetértésével, a gyerľnekjogos érdekét szem előtt
taĺtva. annak az évnek az augusztus 31. napjráig, amelyben a gyermek az ötĺidik életévét betölti
felmentést adhat a kĺltelező óvodđ nevelésben való ľészvétel ďól' ha a gyeľmek családi
kĺĺrtilményei, képessegeinek kibontakoztaüásą sajátos belyzete indokolja Nkt. 8. s Q),72. $ (i) b)
pont/.
Nevelési év: szeptember l-jétől a következő év augusztus 3l-éig tartó időszak AIlĆ. 4.$ 19. ponV-

B u da pest Józsefu á rosi onkoľm ányzat fenntaľtás á ba n lévő óvodá kban
az óvodai jelentkezés ĺdeje:

20t7. május 15-19.
(hétfő' szeľda' péntek: 8-12 őráig, kedd, csĺitiiľtiikz |'4-ĺ7 óráig)

A sztilő (törvényes képviseló) a fenti időpontban köteles beÍratrri a3. é|etévét2017. augusztus 3ĺ.
napjáig betdltő gyeľmekét az ôvodźlba
A sztilőnek (töľvényes képviselőnek) 2017. jrĹnius 03. napjáÍg írásban értęsítenie ke!7 a jegyzőt
@anada-Rimĺín Rlina, 1082 Budapes! Baľoss u.63.67.), ha gyenľreke kĺilÍiildtin fog óvodĺíba
jáľn4.

A szĹilő (töľvényes képviselő) 20!7. május 15. napjáÍg ínásban kérheti a jegyzőtí|| gyermeke
felnentését a kötelęző óvodai nevelésben való ľészvétel ďól.
Az óvodai jelentkezés nem jelenti az ővodźlba töľténő automatikus felvételt' A gyermeket
elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében takik vagy ahol a szÍilője
(töľényes képviselője) dolgozik. A felvéte|ĺől, átvételről az ővodavezętője dönt. Az óvoda koteles
felvenni azt a gyermeke! aki életvitelszerűen az ővodakörzetében lakik (a továbbiakban: kötelező
felvételt biaosító óvoda). /I{kt. 49. $ (ĺ){3) bękezdéý Élewitelszerü ott lakásnak minösĺil, ha a
gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda köľzetében talrálható ingatlant otthonául hasmá|Jaés az
ilyen lngatlan lakóhetyekén! vagy taľtózkodási helyeként van nýlvántartva /Rendelet 20. $ (9)
bekezÄésĺ. A sziilő (töľvényes képviselő) gyeľmeke adoĺságainak, képességeinet érdęklődésének
megfelelően' saját vďlási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovataľtozására tekintettel
szabadon nálaszthat óvodát Alkt.7z. $ (2) bekezdés/.

Áz ĺívodai jelentkezéshez (beiľatkozáshoz) szülséges dokum entu m ok:
a gyermek sziiletési anyakönyvi kivonatą
a gyeľmek TAJ-kfutyája és oltási kön5've,

- a gyelmek lakcípkĺáĺýáją
- a szülő (tĺirvényes képviselő) takcímkríĺtyáją
- nęm magyźrr ĺállampolgáľ gyermek Magyaľoľszíg tertĺletén való taľtózkođás jogcímét

igazolő és a taľtózkodiásrajogosító okiľatą. sajátos nevelési igényiĺ gyeľmek esętén szakértői bizotnĘszakertőivéleménye.



Buđapest Főváros VIII. kertilet Józsefváľosi onkormányzzt á|ta|fenntaľtott óvodák címei:
Naprafoľgó Egyesített óvoda
I) Csodasziget Tagóvodája
2) Gyerek-Wrd.g Tagóvodája
j) Hé*zínvíróg Tagóvodója
4) Katica Tagóvodája
5) Kincskereső Tagóvodája
6) KoszorúTagóvodája
7) Mesepalota Tagővodája
8) Napraforgó Egłesített ovoda /széHzely/
9) NapsugarTagővodája
1 0) P ityp an g Tagóv o ůźj a
I I) Saíazorszep Tagóvoůźja
1 2) S ziv órv dny Tagóv o dáj a
I 3 ) TA-TI-KA Tagóvodáj a
I 4) Tesz-Vesz Tagóvod,źj a
15) Vlźľunk Rúd Tagóvodája

1083 Budapest, Tiimő u.38/A.
1082 Budapest, Baross u Ill/b.
1081 Budapest, Kun u.3.
1089 Budapest, Vajda Péter u. 37,
1089 Budapest, BIúÍhy ottó u.35
I086 Budapest, Koszorú u 14.16.
I085 Budapest, somog)í BéIa u. 9-l5.
1084 l}udapest, Tohní Lajos u. 7.9.
1086 Budapest, Dankó u.37.
1087 Budapest, Szlźzgdos tit 12-74.
1086 Budapest, Szííz u. 2.
I08j Budapest, Szigony u 18,
1088 Budapest, Rdlaőczí út 15.
1083 Budapest, Baross u 91.
I086 Budapest, Csobónc u. 5.

Az ĺóvodák felvételi körzeteÍ megtekinthetókazalábbihonlapokon: wwwjozsefuaľos.hu'
www. 0Segyesitettovoda. hu

A Naprafoľgo Egyesített ovoda az integrźitarl nevelhető sajátos nevelési ĺgényĺí gyeľmekek
nevelését azalábbiak szerint látja el:

- mozgasszeľvi fogyatékos $Á-TI-KA. és Tesz-VeszTagóvoda)
' étzśkszewi (látásĐ fogyatékos (Csodasziget- és Hétsánviľág Tagóvoda),
- éĺznkszęwi (hallási) fogyatékos (Pitypane- és Százszoľszép Tagóvoda),

enyhe éľtelmi fogyatekos (Csodaságet-, Napsugaľ. és Szivaľvány Tagóvoda),
beszédfogyatékos (Naprďorgó (székhelyóvoda), Csodasziget-, Hétszínviľág-, Katica-,
Mesepalota-, Napsugĺár-, Szivaľv:ány- és Várunk Ráđ Tagóvođa),
hahľrozottan fogyatékos enyhe értelmi és beszédťogyatékos (Csodasziget-, Napsugár- és
Sziváľ.vány Tagóvoda),
halmozottan fogyatékos érzśkszewi (látási) és beszedfogyatékos (Csodasziget- és

Hétszínvirág Tagóvoda),
. halmozottan fogyatékos érzékszervi (látásĐ' enyhe értelmi és beszédfogyatékos

(Csodaságet Tagóvoda),
- autizÍnus spekrum zavat (Kincskereső Tagóvoda),
- egyéb pszichés fejlődési zavaľ (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartźsszabźlyozÍsi

zav at) (minden tagóvoda).

ivodaĺ nevelés keľetében magyar nyelven ľoma kultuľáIis nevelést végez: Napľaforgo
(székhelyóvoda), Csodasziget., Gyeľek.VirĺĘ-, Hétszínvinág., Katica-, Kincskereső-, Koszorú-,
Mesepalota-, Napsugiáľ-, Százsmtszép-' Szivrńľvány-, TA-TI-KA-, Tesz-Vesz- és Váľunk Ráđ
Tagóvoda.

Az óvoda vezetoje a 20|7/20|8. nevelési évre szóló felvételĺ kéľelnek elbíľáIásáról hozott
diintését 2017. jr'iníus 20.ig írrásban közli a sziilőkkel (töľvényes képviselőkkel).

Á jogoľvoslati eljáľás szabályaĺ: Az óvoda döntése ellen jogszabálysértésre, az ntézłnény belső
sz.abáÄyzatának megsértésére vagy érdeksérelemĺe hivatkozłssď a sziilő (töľvényes képviselő) a
közléstől (illewe attő| a naptól, amikor fudomására jutott) tizenöt napon beltil eljárríst megindító
kéľelmet nyujthat be az óvodavezetőnéI' Az óvodavezetí az e|jarust megindító kérelmet u ugy
összes iratáva| nyolc napon belüI - elbírálás ce|jából - megkĹilđi a ferľrtaľtó önkormányzat nevében
másodfokon eljźltő jegyzóhöz. A sziilő (törvényes képviselő) a másođfolni döntés bÍrósági



feltilvizsgálatát kérheti a kozléstől számított haľrĺrinc napon beltil, jogszabáIysértésre hivatkozással.
A{lđ.37_39. $/

Az óvodártatási kiitelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható iogkövetkezmények:
Az a snLLő vagy tdrvényes képviselő, aki a szĺĺlői feltigyelete vagy gyámsäga alaÍt rĺ1ló gyenneket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabĺilysérŁest követ el.

Ha az óvodakĺjtęles gyeĺĺnek egy nevelési évben öt nevelési napnál többet mulaszt igaznLatJarruI, az
óvoda vezetője értęsíti a gyerrnek tényleges taľtózkodasi helye szerint illetékes gyermekjóléti
szolgálatot, ha a gyermek igazolatlan mulasztlísa eléri a tíz nevelési napo! akkor tajékozÍat1a az
általános szabálysértési hatóságként eljáĺó jáĺĺási hivatďt, ha a gyeľmek igazo1atlan mulaszĺása eléľi
a húsz nevelési napot, akkoľ éľtesÍti az illetékes gyłámhatóságot.

Budapest, f0|7. źlpn|is 13.
dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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Táľgv: telepĺilési tĺámogatásra való jogosultság, ezznl egyiđejííleg hátralékkezelésĺ
támogatás megállapítása egyösszegben a lalĺÍratási kíadásokhoz kapcsolódó hátralék
kiegyenlítéséhez

TAJ:

HATÁno z^T

Budapest Főváros VIII. kęrtilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testĺilete áttat átruházott
hatásktirtimben e|iárya az Emberi Erőforrás Bízottság javaslata alapián méltánvmságbót

- (anyja neve: sz'jlctćŕ helye, ideje:
, 1089 Budapest Diószegi . szźlm alatti lakos tészéte telepiilési

támogatźsĺz való jogosultságot, ezen beliil a lakhatlási kiadasokfioz kapcsolódó hátralék
kiegyenlítéséhez 20|7. februáľ 15. napjátóI !48.022,. Ft azaz Eryszráznegrvennyolcezer-
huszonkettő forint iisszegű hátralékkezelésĺ támogatást állapítok meg az a|áĺbbi ľeszletezes és
feltételek szęrint:

. Józsefvárosi GazÄáLlkoůńsĺ Kôzpont zrŕ- felé 148.022,- Ft, azÄz
Eryszázne5n'ennyolcezer. huszonkettő forint eryiisszegben tiirténő átutalássď.
Azonosító srÁm: 77 297 ľ2017.

Hatátozatam ellen a döntés közlésetől szímított 15 napon belül lehet feĺlebbezest benyújuni. A
fellebbezést a Józsefuáľosi Polgánnesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosxáty
Családtámogatási lrod{ián ketl benyĺjtani. (t082 Budapest' Baľoss u. 66{8.)

A fellebbezést a Budapest Fövráros VItr. kerĺilet Józsefufuosi Önkormányzat Képvisel&tesfillete
b.ínáIja el, mely a séĺelmezetr döntést valamint azaztmege|ózö e[iárást vizsgáUa' melynek sonán
nincs köwe a fellebbezésben foglďtalĺüoz. A fellebbezés ĺlletékmentes.

IND oKoLÁs
) a lakŕratásí kiadásokhoz kapcsolódó hrátralék kiegyenlítése éľđekében a

Józsefuárcsi Szociális szolgáltató és Gyermetióléti Közponürál (a továbbiakban: JSZSZGYK)
telepĺilési ĺámogatás, ezze| egidejĺĺleg hátalékkezelési támogatás inánti kérelmet nyújtott bą
tekintettel ara" hogy a Józsefvárosi Gazđálkodási Köąpont ZĺL (a továbbiakban: JGK ZrĹ) felé
lakbér- használati- és kapcsolódó kiiliin szolgáltatási díj hátľalél€ keletkezett. A JGK zÍt.20l7.
márciuš 24. napjátn kelt t{iékoztatás a a|apján hátraléka 1 85.028,- FĹ

A JGK Zrt. táĄékoztatása szerint néhai ] . kérelmező édesanvia - béľleti jogviszonya
20|'4. deeembet 25. napján megsziĺnt, tekintettel arľa, hogy elhunyt. A lakásban

_ édesanyja halálát követöen, mint visszamaradt jogcím nélkĺili lakĺáshasnáló
- a Hátralékkezelési Csopoľtnźil 20|6. máľcius 30. napján rész|etfizętési megáIlapodást kötött. A



Kérelmező a hatóságomhoz 2017. március 2Ą. napjźn benyujtott dokumentumokkal igazoltą
hogy a havi 7.060,- Ft-os részletfizetési ktitelezettségének 2017. mźrciusáig teljes körĺĺen eleget
tett.
A mai napon fennálló taĺtozÁsa a 2016. október, november és a december havi lakbér utĺán

kiszámlázott béľleti díj, valamint |2 havi ľészlet, azaz 185.028,- Ft. A lakás jogutódlásának
elbírálása ielenles kérdéses, peres eljarłás nincs folyamatban. A 1artozás rendezését követóen
. . kérelmére a bérleti jogviszony helyreállíüísra kerülhet

tinkoľmrínyzati tulajdonú lakásban. Jövedelmiik a27.680,- Ft iĺsszegű munkabéľböl és a családi
pótlék iisszegéből áll. Gyeľmekét egyedtil neveli, az édesapa nem támogatja a családot. A
benyujtott nyilatkozat ďapjan a gyeľmek után taľtĺásdíjban nem részesül. A család egy főre jutó
havi jövedelme 20.690.-Ft. A hátľalék felhalmozasában szeľepet játszott az alacsony jövedelem,
néhai elhúzodó betegsége, majd halála utĺán a temetés magas költségének
kiťlzetése.

Adósságcsökkentési- és háfuďékkezelesi táľnogatásban még nem részesült. A JsZszGYK által
készített helyszíni kömyezettanulm,ány sonán megállapítrást nyeľt' hogy a lakĺĺs megfelelöen
rendben taľtotĹ Kérelmező nyilatkozata alapjrán a számźra e|őíÍt 20 o/o önreszfizetési
kötelezettséget osaládi segítséggel, egyösszegben történő fizetéssel fudja vállalni.

A szociális igazgatástó| és szociálĺs elláüásolaól sző|ó 1993. évi III. tv. (atovábbiakban: szt') 45.
.$ (1) bekezdés d) pontja alapján ,,a képviselő testiilet az e tiirvény rendelkezései ďapján nyltjtott
pénzbeli és teľmészetbeni ellátások kiegészítéseként önkoľmĺányzati rendeletben meghatfuozott
feltételek ďapján telepiilési ĺámogatást nyujt. Telepĺilési támogatlás keretében nyujtható
támogatás különösen a lalĺfiatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
tészére,, nyújtott telepĺilési támogatlás.

Á háhalékkezelésbe bevonható adóssággal rendelkezö személy vagy család hátralékkezelési
trímogatrásra jogosulttá váIhat' amennýben a hátraléka a hátľalékkezelésbe bevonható
adósságtípusok kőzé tartozik és egńittes összegtlk legfeljebb őtszÁneze.t forint, a
hánalélĺkezelésbe bevonható hátralékok valamelyikénél fennálló taĺtozása legalább két havi,
tegfeljebb huszonnégy havi, - k*ételt képez ez alól azon kérelmező, aki a kéľelem benyújtłásakor
a hátľalékkal érintett szolgáltatóval megkötöą érvényes rész|etfrzďési szeľződéssel rendelkezik
és az abban foglaltakat szerződésszer{íen teljesíti . vagy a kôn;u;erni dijtartozźsz miatt a
szolgáltatást kikapcsolták, a háztartásban az ew ffire jutó jövedelem nem haladja me1 uz
iinkoľmrányzat rendeletében meghatáľozott összeghatiárt, valamint aki a településen elismert
minimáIis lakísnarysĘot és minőséget meg nem haladó lakásban lakit komfoľtfokozattól
ftggetlenüI az adóssággal érintett Budapest VIII. kerĺllet teľĺiletén lévő lakásban él, és aki az
általa lakott lakáson kíviil szt. 4. $ (Đ bekezdés b) pontjában meghatĺírozott más ingatlannal nem
rendelkezit és akinek a kérelemmel érintett laĺęásľa tartási vagy életjáradéki szerződése nincs,
feltéve, hogy vállalja az adósság és a telepiilési önkonnányzat által megállapított
adósságcsöl.ĺí<entési üámogatás kiilönbiizetének megfzetését és a Központ javaslata a támogaĺás
megál|apítÁsára vonatkozik, továbbá váIlďja a hátľalékkezelési tanácsadáson való részvételt
valamint iea".o|ją hogy az az adóssággal éľintett, a kéľelmezó által életvitelszerilen lakott
ingatlan lakás céljrára szolgál.

A helyi szabályokat a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testĺileténęk 2015. máľcius 0l. napjától hatáIyos, a pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyujtó szociális és ryermetióléti ellátások h'elyi szabályaiľól szóló
|012015. (m.0t.) iinkormányzati rendelete (atovábbiakban: ÖR.; tarta]mazta.
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Az ÖR. 9. $ (1) bekezdése alapján tat<ńatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozo
személyek r eszéte hátralélĺkezelési támogatrás nýjtható.

Tekintettel ana" hogy jogcím néll.łÍili használó esetében az Ôn- 11. $ (3) bekezdése alapján a
polgáľmester az Emberi Erőfomís Bizottság javaslata alapján dönt a hátralékkezelési tamogatásra
való jogosuĺtságľol azzal,hogy aklkazadóssággal érintett lakásban jogcím néIkiili hasanáIóként
laknak és a l0. $ (1) bekezdésében fogĺaltaknak megfelelnek, ahátra|é|łkeze|ési támogatrásba
bevonható adóssagtípusok köáil csak a lakbér, lakráshasználati díj és kapcsolódó
különszolgáltaÚási diihátalék vonható be.

. : részére
. körĹi|ményeit
- azÖn. g. $ (9) bekezdés a)d) pontjaiban foglaltakat,
- a Családüámogatási lĺoda és a JSZSZGYK javaslatát, valamint

az Emberi Eröforrás Bizottság ......lf0|7. (Iv. 05.) számú hatźrozatźtban tett javaslaĺít is
figyelembe véve a tetepíilési támogatásra való jogosultságot, ezzel egyidejiíleg a hárľalélĺ&ezelési
trámogatásra való jogosultsígot a ľendelkező részben foglaltak szerint méltányosságból
megáIlapítottam.

A becsatolt igazolások alapjan megállapítást nyeľt, hogy
.on. lo. $ (1X2) bekezdéseiben foglaltjogosultsági feltételeknek

kérelme megfelel az

Nevezett körütményeit az ÔR. 9. $ (4), (6) bekezdéseiben meghatározott dokumenfumokban
foglaltakat' valamint a Köąpont 9. $ (7) bekezdése a|apjźn benyujtott javaslatát figyelembe véve.
a lakhaĺási kiadásokÍroz kapcsolódó hátalék kiegyenlítéséhez_ a települési támogatásra, er.rc|
egyidejűleg a hátralékkezelési támogatrásra való jogosultság a ľendelkező ľeszben foglaltak
szeľint megáI lapÍĺásra kerĺilL

A hátralékkezelési támogatás mértéke - az adós vállalásától fiiggően - a'Z on tr. 5 1t1
bekezdésének b) pontja értelmében a bevont adóssĺág 80 o/o-a az ôwé'sz egy összegben tiiľtćnö
megfizetése esetén, amennýben a bevont adósság összege nem éri el a 200.000,. Ft.oĹ

Az ÖR. l1.$ (3) bekezdése aląpján jogcím néllĺĺili lakáshasaáló esetében a hátralél.ĺJ<ezelési
támogatásba bevonható adósságtípusok közüĺ csak a lakbéľ' lakĺáshasmálati dfi és lcapcsolodó
különszotgáltatási d(ihátralék vonható be.

Az oR. 13. $ (2) bekezdése ďapjĺín a hátľalélĺkezelésí üámogatás összege legfeljebb 25o.0o0,- Ft.

A hivatkozott jogszabáůy 14. $ (1) bekezdése éľtelmében a hátľalékkezelési támogatás . az adós
vállalásától figgően - egy összegben az adóssĺágktivetelés jogosultja ĺészéľe áfutalássď kerül
folyósításra utóIag, minden hónap 15. napjáig.

A jegyző a hĺátralékkezelési támogatást _ az adós váIlalrásátol ffiggően _ egyösszegben az
adósságkövetelés jogosultja részére átutaĺással folyósítja.

. 
] hátľalékkezelési támogatlásba bevont adóssága 185.028,- Ft.

Mindezekalapjrínazönkormínyzatitámogatásösszege:



Józsefu árosi Gazdálko drás i Kijim ont ZrL 148.022,-Ft
' Osszesen: 148.022,- Ft

által ęyłisszęben Íizetendő tinrész összege:

Józsefváľosi Gazdálkodrási Központ Zrt. 37.006.- Fr
Osszesen: 37.006.- Ft

Táiékoztatom. hogy az oR. 14. $ (2) bekezdés b) pontjai alapján a hátľalékkezelési tĺímogatás
folvósításának feltétele. hogy a tĺímogatásra jogosult a hátralékkezelési ĺámogaÍás
megállapíüás áró1. szo|ő hatáľozat jogerőre emelkedését kiivető 15 munkanapon belül:
o az első alkalommal befizetett iinrész(ek)ről szóĺó igazo|ást a Polgáľmesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Ügyoszĺály Csatádtámogatási Iľodáján (1082 Budapest, Baross u. 66-68.)
bemuta$a.

Fe|hÍvom Íigyelmét' hogy a hátľalékkezelési támogatás foýósÍtásához szülaéges feltételek
hatáľidőre ttirténő nem teljesítése esetén a támogatás nem kerĺil folyósításra, illetve a

teleptilési támogatásra, ezze| egyidejiÍIeg a hátralékĺ<ezelési támogatásľa való jogosultsága

megsziĺnik.

Az ÖR. 14. $ (3) bekezdése értelmében a (2) bekezdésben meghatĺározott hatáľidő a
hátľďélĺJ<ezelési támogatásra jogosult írásban benyújtott, indokolĺíssal ellátott kérelme alapjrán

egy alkalommal 15 munkanappal meghosszabbítható, melyet legkésőbb a határidő utolsó napjáig
tehet benyujtani a Polgármestęrí Hivatalhoz.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak alapján hatáłtoďam.

A tényállás alapjául elfogadott bizonyítékot iratok:
. kérelem és annak jogszabályban meghatrározott mellékletei,
. azEmberi Erőfonas Bizottság ......l20L7. (Iv. 05.) számú hatÁtozatźhan fog|ďtjavaslat.

ľ.elhívom figyelmét, hogy a jogosultság fe|tételeit érintő lényeges tényet ktiriilľnények
megváitozásáú, ftözös háztartźsban élök számĺának változÁsa, a háztafiás havi jövedelmének

váůtnzÁĺľ^" az állandó lakóhely, tartózkodási hely változasą stb.) 15 napon belül köteles
bejelenteni a támogatást megállapító szervnek.

Tájékoztatorľt' hogy a kt)ziga4arasi hatósłági eljárás és szolgiáltaĺás általános szabáIyairóI szoló
20M. évi c)Ĺ. tv. (Ket.) 66. $ (1) bekezdése alapján, aki az eljárás során vďamely hatáľnapot,

határidőt önhibáján kívĺil elmulasztott, igazolási kéľęlmet tedeszthet elö.

Tájékoztatom továbbĄ hogy az on. g' $ (5) bekezdése szeĺint a kérelmezö a kérelem
benyújtásakor köteles vĺńllalnĺ, hogy amennyiben védendő fogyasztói nyilvántaľtásba kerül és

nincs miĺszaki akadźl|yą gondoskodĺk az e|őreťlzetős fogyasztásméľők felszeľeléséľől a
hátralékkel éľintett árarn-, gánszo|gá|tatÁs esetében.

Felhívom Íigye|mét. hogy azon. lł. $ (4) bekezdésę éľtelĺnében amennyiben a háralékkezelési
tamogatásra jogosult személy a kérelmében egyiisszegÍi önľész beÍizetését vállalta és a (2)

bekezdés szeľinti kötelezettségének nem tesz eleget az önrcsz részletekben tĺiľténő frzetésére a



9. $ (9) bekezdćsében foglalt előzetes eg5rĺittműködis és a Köąpontnál benyújtott ismételt
kéľelem benyújtását követően van lehetősége.

Határozatom jogalapja azSú.9. $-ą 25. $ (3) bekezdés b) pontją 32. $ (3) bekezdésą 45. $ (t)
bekezdés d) pontją az Ôn 9. $ (4).(7) bekezdései, t0. s (1)-(2) bekezdései, 11. $ (3) bekezdése,
13. $ (1) bękezdés b) pontją 8) bekerÁése, 14. $ (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontją (a)
bekezdése, a KeĹ 33. $ (l) bekezdése, 66. $ (1) bekezdése, 71. $ (l) bekezdése, 72. $ (1)

. 
bekezdése, 101. $ (2) bekezdése. A fęllebbezés lehetősége a Ket. 98. $ (1) bekezdése, 99. $ (1)
bekezdése, l02. $ (l) bekezdése, 107. $-a alapjrán kerii|t meghatźltozásra. A szociális igazgatási
eljánás azSn,.16. $-a alapján kiiltség. és illetékmentes.

Hatáskörömet a MagyarorszÁghe|ý önkormányzaÍairól szóló 2011. évi cI-xxXIx. w. (Mötv.)
4l. $ (4) bekezdése, az Sú,.4/A. $ (1) bekezdés a) pontją az ÔR. 3. $.ą a Ket. 19. $ (2)

bekezdese, illetékességemet az szt.32|A. $ (1) bekezdése, az on. t. $-a és a Kď.21. $ (1)

bekezdés a) pontja állapítja meg.

Budapest,2017.

dr. Kocsis Máté
polgármester

Ahgtározaffi l éľtesiilneki
1.
2. Józsefvárosi Smcíális Szolgáltató és Gyermetióléti Köąpont Dfihátalék- és Adósságkezelő

Csoport
3. |raĹtn



Budapest,
Ülloi ĺt
1086

Iktatószám: 0/.-1065 ĺ ....ĺ20|T.
IJ gyintéző : Jeszenszky Éva Zsuzsanna

Telefon: 333-57Mĺ83
Fax: 314-1416
szocialis@ ozsefu aros.hu

TárgY: tetepiilési ĺámogatásra való jogosultság, ezze| egyídejűleg hátľalékkezelési
támogatás megállapíÍ'ĺńsa egyiisszegben, a laklratási kiađásolł*roz kapcsolódó hátralék
kiegyenlítéséhez

TAJ:

HATÁno Z^T

Budapest Főváľos VIII. keľiitet Józsefuĺárosi Önkoľmányzat Képviselő.testiilete áÄta| álnlházott
hatÁskörtimben eliaľva az Embęri Erőfoľrás Bizottság javaslata alapján méltányosságbó| '

ísziiletett: . anyJa neve: é , szĺiletési helye, ideje:

) 1082 Budapest, Üllői út . szźľľl alatti lakos részśre települési
tímogaüásra való jogosultsĘot, ezen belül a lakhatási kiadásokhoz kapcsolóđó hátalék
kiegyenĺítéséhez 20|7. febľuáľ 20. napjától 77.568,- Bt, azaz Hetvenhétezeľ.iitszáďratvannyolc
forint összegíí hátralékkezelésĺ támogatást állapítok meg az a|átbbi részletezés és feltételek
szerint:

o Társasháľz fe|é 77.568,- Ft, a?az Hetvenhétęzer-ötszáehatvannyolc forint eryösszegben
tiiľténő átutalással.
számlaszám: 1 1708001.20075914
Tĺáľsasház: 1082 Budapest, Ülrci ÍftTo.,
Kiizös képviselő: NémethKároly Gyulą l188 Budapest, Pamut u.4.

Hatfuozatom ellen a döntés közlésétöl számított [5 napon beliil lehet fellebbezést beny'[itani. A
feltebbezést a Józsefrĺírosi Polgĺármesteri Hiłatal Humánszolgáltatásĺ ÜgyosztáIy
Családtłámogatási IÍodáján kell benyújtani. (1082 Budapest Baľoss u. 66.68.)

A fellebbezést a Budapest Főváľos WI. kertĺlet Józsefuáľosi Önkonnányzat Képviselő.testiilete
bíľálja el, mely a séĺplmezett döntést vďamint azartmege|őző eljárźsÍ,vizsqálją melynek soľrín

nincs kłiwe a fellebbezésben foglaltakhoz. A fellebbezés illetékmentes.

INDoKoLÁs

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó háEalék kiegyenlítése érdekében aJózsefuárosi
SzocÍáIis Szolgáltatási és Gyermelđóléti Köąpontnál (a továbbiakban: JSZSZGYK) telepĺilési
tźlmogatás, ene| egýdejűteg háĺralékkezelési tĺmogatás iľánti kérelmet nyujtotr bą tekintettel

arrą hogy a Társashĺáz fe|é 96.960,. Ft összegű hánaléka keletkezett.

s feleségévet családtagként bejelentve é| a 43 m2 alapteľiilehi, l szobás, komfortos,

nagykoľú gyeľmeke tulajdonĺában álIó lakásban. Fia családjával tartósan kíilfi'ldön taľtózkodik.
Kérelmező muĺikabérbő| szfumazó havi jövedelme 105.519,- Ft, felesége ľokkantsági ellátrásanak

összege 42.525,- Ft, így háztaľrrásukbanazegy főľe jutó havi nettó jövedelem összege 74.022,-

il



Ft. Hátraléka azért keletkezett, meľt krónikus megbetegedéssel küzdenek, mindkettójiiknek
gerincsérvet diagnosúuá|tak., jelenleg is üippénzen van. A lakást gyeľmekĺlk hitelľe
vasĺírolta' atörlesztő részletet a szüIők fizetit mely időközben megemelkedett.

AdósságcsökkęntésĹ és hátralékkezelési támogatasban még nem részesiilt.
A JSZ$ZGYK áttal készített helyszíni kiĺmyezetüanulmány során megállapítást nyert, hogy a

lakás megfelelően rendben taľtott. Kérelmező nyilatkozata alapjan a szÁmáła e|őirt 20 o/o

őnrészťuętési kôtelezettséget gyermeke segítségével, eryösszegben történö frzetéssel tudja

vállalni.

A szociális igaryatásrő| és szocirális ellátlásolaól szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: szt.) 45.

$ (1) bekezdés d) pontja atapján a képviselő testiilet az e tö,ruény rendelkezései alapján nyujtott

penzbeli és természeÍbeni eltátasok kiegeszítéseként, önkoľmányzati rendeletben meghatĺáľozott

feltételek alapján telepĺilési támogatást nyujt. Teleptilési támogatĺás keretében nyujtható

támogatás kĺilönösen a lalĺÍratási kiadásoküloz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szeméIyek

részére nylijtott telęĺilési támogatás.

A hátralélĺĺ<ezetésbe bevonható adóssággal rendelkező személy vagy család hátalékkezelési
támogatásra jogozulttá válhat, amennyiben a hátľaléka a hártralékkezelésbe bevonható

adósságtípusok közé tartozik és egyĺittes tissze$ik tegfeljebb őtszźpezet foľint, a
hátratékkezelésbe bevonható hátľalékok valamelyikénéI fennálló tartozása legalább két havi,

legfeliebb huszonnéry havi, . kivételtképez ez a|ő| azonkére|mez.l5, aki a kérelem benyujtásakoľ

a hátralékkal érintett szolgáltatóval megktitött, éľvényes részletfizetési szęrzőđéssel rendelkezik
és az abban foglaltat<at szerződésszeľüen teljesÍti - vagy a közĺlzemi dfitaľtozása miatt a

sz;1|gältatÄst kil€pqsolták' a házłartásban az egy före jutó jövedelem nem haladja me$ az

önkormányzat rendeletében meghatározoü tisszeghatáľt, valamint aki a telepĺilésen elismeľt

minimális lakásnarysagot es minöséget meg nem haladó ĺakásban lakik, komfortfokozattól
fiiggetlenĺil az adóssaggal érintett Budapest MIt. kertilet teriiletén lévó lakásban él, és aki az

atala latott lakáson kívĺil s2Ĺ 4. $ (1) bekezdés b) pontjában meghatáĺozott más ingatlannal nem

rendelkezit és akinęk a kérttemmel érintett lakásra taľtĺísi vary életjáĺadéki szeruödése nincs,

feltéve, hogy váltalja az adósság és a települési önkormányzat á|tal. megállapított

adósságcsökkentési támogatás lđiliĺnbözetének megfizełését es a Kö4ont javaslata a támogatás

megállapításiára vonatkozilq tov:ábbá válla{ia a hátralékkezelési tanácsadáson való ŕsarételĹ
valamint igazo|ja" t,og u az adóssággaĺ érintett, a k&elmezö által éIetvitelszeríÍen lakott

ingatlan lakás c/áljára szolgiál.

A heýi szabályokat a Budapest Főváros VIII. keľÍllet Józse&árosi Ônkoľmányzat Képviselő-
testĺiletének 2015. mĺárcius 0l. napjától hatályos, a pénzbeli és tennészetbeĺri, valamint a

személyes gondoskodást nyujtó szocĺáIis és ryeľmekjóléti-ellátások helý szabályairól szóló

to/20|5. (III. 01.) iinkormfuipati rendelete (atovábbiakban: oR.) tarta|mazza.

Áz oR. 9. $ (1) bekezdése alapjłán lałÍratĺási kiadásokhoz kapcsolódó hátľalékot felhalmozo

személyek reszétę hátľalékkezelési támogatás nyujtható.

Tekintettel arľą hogy ; háztatÁsában a havi egy főre eső jövedelem 74.022,. Ft,
mely meghaladjaaztR. ĺo' $ (l) bekezdés c) pontjában foglalt éľtélĺüaüáľt, mely családos esetén

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %o-a (20|7. évben: 7|.250,. Ft),

amnbaĺlnem haladja megazoR. l l. $ (t) bekezdęsében foglalt értékŕratárt mely családos esetén

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 Yo.a Q017. évben: 85.500'. FĐ



esetében az oR. 1l. $ (t) bekezđése atapjĺán a polgáľmester az Emberi Eröforľás Bizottság
javaďata alapjan dönt a hátralékkezęlési támogatásra való jogosultsagľól.

. - résrśre
- körĺilményeit,
- azÖn. g. $ (9) bekezdés a)-d) pontjďban foglaltakat,
- a Családtámogatási Iroda és a JSZSZGYK javaslatlít, valamint

az Embeľi Eľöfonrís Bizottság ......l20I7. (Iv. 05.) szźmű hatźltozatában tett javaslatát is
figyelembe véve a telęülési támogatásľa való jogosultságot, ezze| egyidejiÍleg a hátralékkezelési
tĺámogatiásra való jogosultságot a rendelkező részben foglaltak szeľint méltányosságból
megállapítottam.

A becsatolt igazolĺások alapján megállapítást nyert, hogy
1 0: $ ( 1)-(2) bekęzdéseiben foglalt jogosultsłági feltételeknek.

kéľelme megfelel az oR.

Nevezett ktiľütményeit az oR. 9. $ (4), (6) bekezdéseiben meghatározott dokumentumokban
foglaltaka! valamint a Központ 9. $ (7) bekezdése alapjlán benyujtott javaslatát figyelembe véve -
a lalrÍratrási kiadásokÍroz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez _ a teleptilési tamogatásľa, ezze|
egyidejűleg a háaalé|<kezelési támogatĺísra való jogosultság a ľendelkező részben foglaltak
szerint megállapításra került.

A háfualékkezelésĺ támogatás méľtéke - az adős vállalásától ftiggően - az oR. 13. $ (1)

bekezdésének b) pontja alapjĺán a bevont adósság 80 %o-a az önľész egy iisszegben töľténő
megÍizetése esetén, amennyiben a bevont ađósság összege nem éri el a 200.000,. Ft.ot.

Az ÖR. 13. $ (2) bekezdése a|apjánaháĺĺ:alrékkez.elési támogatás iisszege legfeljebb 250.000,. Ft.

A hivaÍkozott jogszabály 14. $ (i) bekezdése értelmében a háftalékkezelési tĺłmogatas - az adós
vállalásától fiiggően - egy összegben az ađósságkövetelés jogosultja résrÉte átutalással keľtil
folyosításra utólag'minden hónap 1 5. napjáig.

A jegyzó a hátralékkezelési üámogatźst _ az adós válĺalásától ftiggően - egyiisszegben az
adósságkövetelés j ogosultja tészére áfutalással foýósítja.

l hátľalékkezelési támogatásba bevont adóssĄga 96.9ó0'- Ft.

Mindezeka|apjźnazönkormányzatitámogatÁsösszege:

Tfusasház 77.568,-Ft

Osszesen: 77.568,-Ft

láItal eryösszegben fizetendő önrész összege:

Társasház 19.39f,-Ft

Osszesen: 19.392,- Ft



Táiékoztatom. how M Ön. lł. $ (2) bekezdés b) pontjai alapján a hátralékkezelési támogatás
folvósításának fettétele. hogy a tĺĺmogatĺĺsra jogosult a hátralék&ezelési támogatas
megállapításáról szóló határoz'at jogeľőre emelkedését kiivető 15 munkanapon belĺil:
o az eĺső alkalommal beťaetett önĺész(ek)röl szóló igazolást a Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Ugyosztłály CsďádŁámogatási ĺrodájan (1082 Budapest, Baross u. 6G68.)
bemutatja.

Felhívom firyelmét hogy a hátľalékkezelési Ĺ.ímogatĺás folyósításához szüIséges feltételek
hatáľidőre történő nem teljesítése e5etén a támogatás nem kerĺil foýósításľa, illetve a
települési tĺírnogatĺásľa, ezze| egyidejűleg a hátraléIĺkezelési t.ámogatásta való jogosultsaga
megszűnik

,q.z ÖR. 14. $ (3) bekezdése értelmében a (2) bekezdésben meghatározott határiđő a
hátalékkezelési támogatásra jogosult írásban benyujtoą indokolassal ellátott kérelme alapjĺán
egy alkďommal 15 munkanappal meghosszabbÍtható, melyet legkésöbb a határidő utolsó napjáig
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

Mindezekľe tekintettel a rendelkező ľészben foglaltak alapján határoztam.

A tényáĺlás alapjául elfogadott bizonyítékot iratok:
- kérelem és annakjogszabályban meghatáľozott mellékletei,
. azEmberi Erőfonas Bimttsäg......ĺf0l7. (tv.05.) számúhatáłozatźloanfoglaltjavaslaĹ

Felhívom Íigyelmét, hogy a jogosultsĘ fe|tételeit érintő lényeges tényet körĺilmények
meguáltozását ftözČis háztartásban élők sz{manak vźiltozása, a háztafiźs havi jtivedelmének

vá|tozÁsa' az ől|and6 lakóhely' taľtózftodási hely vá|tozásą stb.) 15 napon beltil köteles
bejeĺenteni a ĺímogaĺást megállapító szervnek.

Tájékoztatom, hogy a kőzígazgatÁsi hatósági eljĺĺľás és szolgáltatas ĺíltalárros szabályairól szóló
2004. évi c)(L. tv. (a továbbiakban: Ket.) 66. $ (l) bekezdése a|apjĺáĺr' aki az eljáľás sonán

valamely hatámapot határidőt önhibáján kívÍil elmulaszÍott igazolási kérelmet teľjeszthď elő.

Tĺíjékoztatom továloĄ hog az Ôn. g. $ (5) bekezdése szeľint a kéręlmező a kéĺelenĺ
benyújtásakoľ köteles vállalní, hory amennyibeĺr védendő foryasztóĺ nyilvántaľúísba keľül és

nincs műszaki akaÄá|ya, gondoskodik az előreflzetős foryasztásméľ6k fe|szeľeléséľ6l a
hátralékkel érĺntett ĺíraľr -, gávsm|gźftarÁs esetében.

Felhívom ÍiwelméĹ hogy az ÖR. 14. $ (4) bekezdése értelmében amennyiben a hátalélĺkezelési
támogatásra jogosult személy a kéľelmében egyösszegĺl önľész beÍizetését vĺńIIaIta és a (2)

bekezdes szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, azönrész részletekben ttirténö fizetésére a
9. $ (9) bekezđésében foglalt előrłtes eryüttm{iködés és a Központnál benyújtott ismételt
kéľelem benyijtását ktivetően van lehetősége.

Hatáľozatomjogalapja azSzt.9. $.ą 25. $ (3) bekezđés b) pontją 32. $ (3) bekezđése,45. $ (l)
bckczdés d) pontją az oR. 9. $ (4).(7) bekezdései, t0. $ (1)-(2) bekezdései, lt. $ (1) bekezdésą
13. $ (l) bekezdés b) pontją (2) bekezdésą 14. $ (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontją (a)

bekezdése, a Ket. 33. $ (l) bekezdése, 66. $ (1) bekezdése, 71. $ (1) bekezdése, 72. s (l)
bekezdésą 10l. $ (2)bekezdése. A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. $ (t) bekezdése,99. $ (l)
bekezdése, l02. $ (l) bekezdése,107. $.a alapjĺán került meghaÍározźsn. A szocíáIís igazgatźsi
eljánás azSzt,16. $-a alapján köItség- és il|etékrnentes



Haüáskörö,met a lvĺagyaľorszíg helyi önkoľmanyzataiľól szóló 20lI. évi Cl-x)oilx. tv. (Möw.)
41. $ (4) bekezdése, azSzt- 4/A. $ (1) bekezdés a) pontją az oR.3.$-ą a Ket. 19.$ (2)

bekezdése, illetékességemet az szt. 32ĺA. $ (t) bekezdése, az on. t. $-a és a Ket. 21. $ (1)

bekezdés a) pontja állapítja meg.

Budapest,2017.

dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

A határ ozafr 6l éľtesülnet
t.
2. Józsefváľosi Szociális Szolgráltató

Adósságkezeló Csopoľt
3. lrattÁr

és Gyeľmekjóléti Központ Díjhátľalék- és
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Iktatós zźm: 04-ĺ217 / ....l20I7 .

ťJ gy ntéző: Brudnyák Tünde
Budapest. Telefon:333-5744ĺ|4
Teleki László téľ ). Fax: 314-1416

1086 szocialis@jozsefvaros.hu

Táľw: telepiitési támogaüásra való jogosultság ezzn| egyidej{íleg hátľalékkezelési
támogatás megállapÍtrása eryösszegben, a lakhatasi kiadásokhoz kapcsolódó hátľalék
kiegyenIítéséľrez

TÁJ:

IIATÁno z^T

Budapest Főváros MII. keľtitet Józsefrárosi onkorm&ryzat Képviselő.testiilete źůta| áLtruhámtt

haĹĹskŕĺr5p$ę1 eljárva az Emberi Frőfomás Bizotts.ág javaslata alaoián méltányosságból
ŕszíl|eŕe,6; . ) sziiletésí helye, ideie: l ., anyja

neve: . ) 1086 Budapest Teleki Lász|ő tér sziím alatri lakos részéľe
telepüIési támogatásra való jogosultságot,ezen belĺll a laklratási kiadásol.łÍroz kapcsolódó hátalék
kiegyenlítéséhez 2017. máľcius 01. napjátóĺ Ĺ9t.484,. Ft, azaz SzázkilencvenewęzeÍ-
négyszÁanyolcvannégy forint összegri hátľatékkezelési tńmogatást ĺńllapítok meg u alábbi
részletezés és feltételek szerint:

o Józsefváľosi Gazdálkođási Központ Zrt. felé 13396'. Ft' azaz Tizsĺlháromezer-
háromszázkilenwenhat forint egyöss zeg;ben ttiľténő átutalássď.
számlaszám:462412017

. Díjbeszedó Holding zrt. felré t6l.604'.Bt, azaz SzÁzhatllanegyezer.hatszázľrégy forint
eryösszegben történő utalással

Azonosító : 08 I L620l7 -3 | I0

. Elmĺi.Émĺĺsz EneľgiaszolgáItĺtó Zrt. fe|é 5.387,. Ft araz Ötezeľ.háromszáayolcvanhét
forint eryösszęben törtéÍ'6 átualással,
Fo gyasztó í szÁm: 260 L7 5 8495

. ľtfiEázZłĹfelré 1|.097,-W,azazTiznnegyezs-kllencvenhét forint egyłisszęben történó
átutalássat.
Azonosító: 5000485746

Hatfuozatom ellęn a döntés közlésetől számított 15 napon beltil lehet fellebbezést benyrljtanĺ. A
fetlebbezést a Józsefuáľosi Polgĺínnesteri Hivatal Humánszolgaltatási ügyosztźiy
Családtĺímogatási Irodáján kelĺ benyujtani. (t082 Budapest Baross u. 66.68.)

A fellebbezést a Budapest Föváros MII. kerület Józsefuárosi onkoľmĺányzat Képviselő-testtilete
bírá|jael, mely a sérelmezett diintést, valamint azaÁ.mege|őzö eljáľást vizsgźůsa. melynek során

nincs kötve a feI|ebb ezésben foglaltakhoz. A fellebbezés illetélonentes.



INDoKoLÁs
a lakÍratrási kiadásokÍroz kapcsolódó hátľalék kiegyenlítése érdekében a

JSZSZGYK-náI telepütési támogatás, ezze\ egýdejűleg hátďékkezelési támogaĹás iránti
kéľelmet nyújtottbe, iekintetteluoá, hogy a JGK Zrt.,aDíjbeszedö HoldingzÍt.,azE|mu.Emász
Zrt.' va\amint a Főgźa Zĺ1, fę|é összesen 255312,- Ft összegü hátraléka keletkezett. ,

hatźlroz.at|anidejíllakásbér|etiszerződésselrendelkezik.

egyedül éI a 97 m2 alapteriiletű,2 szobás, komfoľtos, iinkormányzati tulajdonú
lakásban. Eryéni vállaĺkozó, a benyújtott dolcrmentum alapján havi jövďelľne 104.697'- Ft.
Nyilatkozata alapjłán hátraléka a magas összegÍĺ lakhaĺási kiadásai, valamint alacsony jövďelme
miatt halmozódott fel.
AdósságcsĺilĺkentésĹ és hátralékkezelési támogatásban az elmťrlt két év folyaman nem ľészestilt.

Á JSZSZGYK által készített helyszíni köľnyezettanulmany soľán megállapítást nyeľt, hogy a
lakás megfelelően ľendben taľtott. Kérelmęző nyilatkozata 

"lapján 
a számáta e|óírt 25 yo

önrészfizetési kötelezettséget önerőből, egyösszegben tČiľténő kifizetéssel vállďni tudja.

A szociális igazgatásrol és szociális ellátásolaól szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: szt.) 45.

$ (1) bekezdés d) pontja alapján a képviselő testület az e tiirvény ľendelkezései alapján nyujtott
pénzbeli és teľmészetbeni ęllátások kiegeszítéseként, önkormányzati rendęletben meghatźlrozott
feltételek alapj'án települési támogatást nyújt. TelepüIési tĺámogatás keretében nyujtható
tĺímogatás különösen a takhaĺísi kiadásol.ĺfioz kapcsolódó hátľalékot felhalmozó személyek
r észér e nyúj tott telęüĺési támo gatás

A hátralékkęzelesbe bevonható adóssággď ľendelkező személy vagy család hátralékkezelési
támogatásra jogosulttá válhat, amennyiben a hátraléka a ľľáftalékkezelésbe bevonható
adóssĺ{gtípusok közé taúozik és egyĺittes tisszegĺik legfeliebb ötsz.áztzet forint, a
hátralél.ĺJ<ezelesbe bęvonható háfualékok valamelyikénél fennálló tartozása legalább két havi,
tegfeljebb huszonnégy havi, - kłvétehképez ez alól azon kérelmezö, akí a kérelem benyujtásakoľ
a hátralékkat érintett smlgiíltatóval megkötött éľvényes részletÍizetési szęrződéssel rendelkezik
és az abban foglaĺtakat szenődésszeľüen teljesíti - vagy a kőz|1zcmi díjtaľtozása miatt a
szo|gá|t*ást Hkapcsoltát a háztaĺtźsbarL az ery före jutó jövedelem nem halada meg az
önkormĺínyzat rendeletében meghatározotr összeghaüáľt, valamint aki a teleptilésen elismert
minimális lakásnagyságot es minőséget meg nein haladó lalcásban lakik, komfoľtfokozattól
ftiggetleniil az adóssaggal érintett Budapest VIII. keľület teriiletén lévő lakásban él, és aki az
általa takott Iakáson kí\đil sź. 4. $ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott más ingatlannal nem

ľenđelkezit és akinek a kérelemmel érintett lalęńsra tartási vagy életjáradéki szerződése nincs,
feltévą hogy vállalja üz ađósság és a telepiilési önkormanyzat által megállapított
adósságcsökkentésĺ üámogatás kiilönbözetének megfizetését és a Kiizpont javaslata a támogatás

megállapít.ására vonatkoztk, toválbbä vállalja a hátalékkezelési anácsađiáson való részvételt,
valamint iganlja hogy ú az adíssággal érintett' a kérelmezö által életvitelszer{ĺen lakott
ingatlan lakás céUáľa szolgál.

A helyi szabä|yokat a Budapest Föváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi Önkormĺányzat Képviselő-
testĺiletének 2015. mrárcius 01' napjától hatáyos, a pénzbeli és természetbeni, valamint a
Śzemélyes gondoskodást nyrijtó szociális és gyermetjóléti ellátások helyi szabályairól szoló
t0/2O15, (m. o1.) önkormányzati rendelete (atovábbiakban: ÖR.; tarta|maz'za,



jl

Az oR. 9. $ (1) bekezdese alapjan lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
szeméIyek részśre hátralékkezelési tĺámogatrís nyujtható.

Tekintettel arra, hogy . - łlánartźsźhan a havi egy főre eső jövedelem 104.699'- Ft'
mely megha|adja az ÖR. lo. $ (1) bekezdés c) pontjában foglďt éĺtéfuatárt" ľnely egyedĺilélő
esetén az iiľegségi ny'ugđíj mindenkori legkisebb tisszegének 300 Yo-a Q0I7 . évben: 85.500'. Ft)'
azonban nem haladja me1az on. ll. $ (1) bekezdésében foglalt értéküatárt' mely egyedülélő
esetén az iĺreesési nyugđíj mindenkori legkisebb összegének 400 Yo-a Q917 . évben: 1 14.000i Ft)'
valamint lakásának nagysága9l mf ,mely meghaladja oR. 10. $ (1) bekezdése)
pontja szeľint a Q)bekezdésben meghatározott - Kérelmező esetében elismeľt maximum 75 m' -
lakásnagyságot, így esetében az Ön. l l $ (2) bekezđése alapján a polgáľmester az Emberi
Erőfomás Bizottsrágjavas|ataa|apjándönt a hátralékkezelési trámogatásravďó jogosultságról.

részére
. kiĺriilményeit
. azon. g. $ (9) bekezdés a)d) pontjaiban foglaltakat
. a CsaládtámogaÍási lroda és a JSZSZGYK javaslatát, valamint

az Emberí Erófoľras Bizottság ,.....ĺ2017. (Iv. 05.) szamli hatáltoratÁban tett javaslatĺät is

figyelembe véve a telepiilési trámogatĺásra vaĺó jogosultságot ezzs| egyidejíĺleg a hátalékkezelési
támogatasra való jogosultságot a rendelkezö részben foglaltak szerint méItányosságbóI

megállapítottam

A becsatolt igazolások alapján megállapítĺĺst nyeľt hogy
Ön. lo. $ (1).(2) bekezdéseiben foglalt jogosultsági feltételeknek.

kérelme megfelel az

Nevezett köľĺilményeit az ÖR. 9.,$ (4), (6) bekezdéseiben meghďározott dokumentumokban

foglďtakat valamint a Kö4ont 9. $ (7) bekezdése a|apjánbenyujtott javaslatát figyelembe véve -

a la*traĺási kiadásoküoz kapcsotódó háfraték kiegyenlítéséhez _ a telepÍilési tÄmogatásra, eue|
egyidejűleg a hátralél.rkezelési támogaÍĺásra vaĺó jogosultság a renđelkező részbęn foglaltak

szerint megállapításra keriilĹ

A hátalékkezelési támogďás méľtéke . az adós vállalásától fiiggően - az Ön. 13. $ (l)
bekezdésének c) pontja alapjáĺr a bevont adósság 75 Yo.a az őnrész eryösszegben történö

megfizetése esetén, amennýben a bevont adósság összege 200.000,- Ftvagy annál magasabb.

ĺ,z oR. 13. $ (2) bekezdése alapján a hátralélĺkezelési támogatás összege legfeljebb 250.000'- Ft.

A hivatkozott jogszabály 14. $ (1) bekezdése értelmében a hátľalékkezelési ĺámogatrís . az adós

vállalásátót fiiggöen . egy összegben az adósságkövďelés jogosultja ľészére áfualrással kerül

folyósításra utóIag, minden hónap 15. napjáig.

A jegylś a hrárľďékkezelési támogatáŚ' _ az adós vállďásától fiiggöen _ egyösszegben az

adóssígkövetelés jogosultja ľészére átutalĺással folyósítja.

: hátralékkezelési támogatásbabevontadóssága 255.372'-Ft.

Mindezekalapjánazönkormányzatitámogatásösszege:

Tĺíľsasház 13.396,- Fr
D íi beszedő Ho|dins. Zrt. 16l.60Ą- Ft

.t;

4.1

lr



EIműNvľt. 5.387.- Ft
Fősaz 11.097.- Ft
Osszesen: 191.484,- Ft

i által eg]rłisszegben fizetendő önrész összege:

Tłáľsasház 4.466.-Ft
Díibeszedö Holdins Z:t. 53.868-- Ft
ElmiĺNvrt. 1.795.- Ft
Főgź,z 3.699.- Fr
Osszesen: 63.828,- Ft

TáiéŁoztatom. hogy azon. tł. $ (2) bekezdés b) pontjai a|apjéna hátľalékkezelési támoeatás
folyósításának feltéte|e. hogy a üímogaüásra jogosult a hátralélĺkezelési támogaĺís
megállapítĺísáľól szóló hatfuozat jogeľóre emelkedését követő 15 munkanapon belÍil:
e az első alkalommal befzetett önrész(ek)ről szóló igazo|ást a Polgáľmesteľi Hivatal

Humánsmlgáltatrási Ügyosztáty Családtámogaüĺsi lrodáján (1082 Budapest Baross u. 66-68.)
bemutatja.

Fethĺvom Íigyelnét, hogy a hátľalékkezelesi támogatás folyósításához szülĺséges feltételek
határidőľe tiirténő nem teljesítése esetén a támogatás nem kerĺil folyósÍtásľa, illewe a
települési támogďźsrą ezze| egyidejťlleg a háftalékkezelési tłámogďĺásra való jogosultsága
megszűnik

Az oR. |4. $ (3) bekezdése értelmében a Q) bekezdésben meghatÁtozott határidtí a
hátalékkezelési támogatásra jogosult írásban benyújtott, indokolással ellátott kérelne alapján
egy alkalommal 15 munkanappal meghosszabbítható, melyet legkésőbb ahatáúdő utolsó napjáíg
lehet benyújtani a Polgáľmesteľi HivaÍalhoz.

Míndezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak aĺapján határoztam.

A tényállás alapjául elfogadott bizonyítékot iratok:
. kérelem és annakjogszabályban meghaĺározott mellékletei,
. az Emberi Erőfomás BimttsĘ ......l20I7. (Iv. 05.) számú hatźlrozatában foglaltjavaslat.

B'elhívom Íigrelmét, hogy a jogosultság feltételeit éľintö lényeges tényet körülmények
megĺáltozźľ,ál/- ftiizös hríđaľtasban élők szímának vá|tozźsa" a házlartas havi jövďelmének
váitozása, az ĺál|andó |akóhely' taľtózkodási hely változásą stb.) 15 napon belĺil köteles
bejelenteni a támogatást megáIlapító szervnek

Tá$ékoztatom, hory akiiagazgatásĺ hatósági eljárás és szn|gfiĺtaas általános szabályairól szóló
2004. évi c)(L. tv. (a továbbiakban: Ket.) 66. $ (1) bekezdese a|apján, aki az eljĺárás sorárr

valamely haüímapot, határidőt önhibáján kívĺil elmulasztott, igazolási kéľelmet terjeszthet elő.

Tájékoztatom továbbá, hogy az on. g. $ (5) bekezdése szerint a kérelmező a kérelem
benyrĺjtásakoľ kiiteles váIlalnĺ, hogy amennyiben védendő foryasztĺíi nyilvántaľtásba keľĺil és

nincs müszaki akadálya, gondoskodik az előľeflzetős fogyasztásmérők felszeľeléséľől a
hátralékkelérintettátam.,gánszo|gáitatźlsesetében.



Felhívom fievelmét. hogy u Ôn. tł. $ (4) bekezdése értelmében arnennyiben a hátralélĺJ<ezęlési
támogaĺásra jogosult személy a kerelmében egyřisszegű iinľész beÍizetését vállalta és a Q)
bekezdés szerinti kiitelezettségének nem tesz eleget, azőnrész részletekben töľténő ťlzetésére a
9. $ (9) bekezdésében foglalt előzetes egyiittmĺiködés és a Kö4ontnál benyijtott ismételt
kéľelem benyűjtását követően van lehetősége.

Hatráľozatom jogatapja azszt.9. $-ą 25. $ (3) bekezdés b) pontją 32. $ (3) bekezdése, 45. $ (l)
bekezdés d) pon$a' az oR.9. $ (4X7) bekezdései, l0. $ (l)-(2) bekezdései, 1l. $ (t) bekezđése,
13. $ (1) bekezdés c) pontją (2) bekezdésą 14. $ (1) bekezđésą (2) bekezdés b) pontja' (4)
bekezdése, a Ket. 33. $ (t) bekezdése, 66. $ (1) bekezdése, 71. $ (l) bekezdése, 72. $ (1)
bekezdése, 101. $ (2) bekezdése. A fellebbezes lehetósege a Ket. 98. $ (1) bekezdése, 99. $ (l)
bekezdése, l02. $ (1) bekezdése, t07. $-a ďapján keríilt meghatározásľa. A szociáIis igazgatási
eljáľás azSn.16. $.a a|apjánköltség- és illetékmentes.

Hatáskörömet a Magyarorszáĺghelý önkoľmányzataiľól szóló 2011. évi cI-)oo(DĹ w. (Mötv.)
41. $ (4) bekezdése, az Szt,4/A. $ (1) bekezdés a) pontją az oR. 3. $-ą a KeĹ 19. $ (2)
bekezdése, itletékességemet az szt.32ĺA. $ (1) bekezdése, az on. t. $-a és a Ket. 21. $ (I)
bekezdés a) pontja állapítja meg.

Budapest,2017.

dľ. Kocsis Máté
polgĺármesteľ

A hatáľozaüól éľtesĺilnek:
4.
5. Józsefvarosi Szociális Szolgáltató és Gyermetióléti Központ Diihátalék. és Adósságkezelő

Csoport
6. IľatÄr




