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A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi
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Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi

-

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi
Határozati javaslat a bizottság számára:

-

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!
.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

2012 nyarán az Országgyűlés az Erzsébet-utalványt a természetbeni szociális juttatások közé
emelte, ezzel lehetőséget adva az Önkormányzatok számára, hogy a települési támogatásokat
Erzsébet-utalványban folyósítsák.
Az Erzsébet-utalvány az évek során megfelelő segítségnek bizonyult a rászoruló személyek
számára, hiszen a támogatás a mindennapokhoz nyújtott segítséget. A célzott támogatás
csökkentette a támogatás jogszerűtlen felhasználását.
Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 2019. január 1-jétől mind a papíralapú, mind az
elektronikus Erzsébet-utalványok forgalmazását megszüntette.
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A jelenleg forgalomban lévő papíralapú Erzsébet-utalványt a mintegy 60.000 elfogadóhelyen
használhatják fel az utalványbirtokosok a lejárati időn belül, legkésőbb 2019. december 31ig.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása szerint 2019. február 1-jén 2.269.000 Ft Erzsébet
utalvány állt rendelkezésre a pénztárban.
Tekintettel arra, hogy a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati
rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatás Erzsébet-utalvány formájában is
kérhető, szükséges a rendelet módosítása.
A rendelettervezet az előterjesztés mellékletét képezi.
A hazai utalványpiac teljesen átalakult az elmúlt években. Az étkezési utalvány forgalmazásra
szakosodott korábbi három cég közül kizárólag az Edenred Magyarország Kft. foglalkozik
utalványokkal. A Le Chéque Déjeuner Kft. 2013-ban, a Sodexo Pass Hungária Kft. pedig
2016-ban szüntette meg az utalványok kibocsátását.
Az Önkormányzat célja továbbra is az, hogy a szociálisan rászorulók részére ne készpénzt,
hanem étkezési utalványt adjon rendkívüli települési támogatásként, ezért javasolom az
utalványokat az Edenred Magyarország Kft.-től megrendelni. Az utalványt az Erzsébetutalványhoz hasonlóan élelmiszerre tudják a támogatottak költeni, továbbá felhasználhatják
vegyiárura, háztartási cikkre, valamint melegételre is. A dohányboltokban nem fogadják el az
utalványokat, ott a Edenred Magyarország Kit által kibocsájott plasztikkártyák szolgálhatnak
fizetőeszközként.
A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a
rendelettervezet elfogadására.
II.

A beterjesztés indoka

Az Erzsébet-utalvány megszűnése és a támogatások folyamatos kifizetése miatt szükséges,
hogy a Képviselő-testület a rendeletet a 2019. február 21-i ülésén módosítsa.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja jelen előterjesztésben foglalt támogatási forma átalakítása annak érdekében,
hogy az Önkormányzat által nyújtott rendkívüli települési támogatás a jövőben is utalvány
formájában kerüljön kifizetésre.
Az utalvány fedezete a 2019-es költségvetésben biztosított.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület hatásköre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1)
bekezdésében foglaltakon, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXMIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontján alapul. Az Mötv. 46. § (1)
bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni, az Mötv. 50. § alapján a
rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Kérjük a mellékelt rendelet és határozati javaslat elfogadását.
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HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a rendkívüli települési támogatásként szolgáló
utalványokat az Edenred Magyarország Kft.-től (1134 Budapest, Váci Út 45., Cg.: 01-09266926, adószám 10884979-2-41, képviseli: Balázs Krisztián ügyvezető) rendeli meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. február 21.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Budapest, 2019. február 8.

Sántha Péterné
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbí sából

r. Mészár Erika
aljegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (11.21.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26.
§-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli es
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi
szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (2)
bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A természetbeni rendkívüli települési támogatás nyújtható.....1
„a) utalvány formájában vagy"
2. § A Rendelet 24. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A rendkívüli települési támogatás a (7) bekezdésben, valamint a 27. § (5) bekezdésében foglaltak
kivételével a támogatás megállapítását követő 15 napon belül kerül kifizetésre a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében a szolgáltató felé átutalással,
az utalvány a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában vagy postai úton kerül átadásra a jogosult
részére."
3. § E rendelet 2019. február 22. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. február

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Sara Botond
polgármester
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a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális es
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ...../2019. (II.21) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
A módosító rendelet a következők szerint változtat a pénzbeli és természetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló
10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain.
2. Részletes indokolás
az

1. és 2. §-hoz

A természetbeni támogatás formájának változása miatti rendelkezéseket tartalmazza.
a
A hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

3. §-hoz

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló ..../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
1.Társadalmi hatások
A jelenlegi ellátások további biztosítása.
2.Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai a korábbiakhoz képest nem emelkednek.
3.Környezeti is egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.
4.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése nem várható.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt, a rendkívüli települési támogatás kifizetésének zavartalan biztosítása miatt szükséges a jogszabály módosítása.

6.A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek változnak, a
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének
10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete

tervezett módosítás

a pénzbeli es természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól
24. § (2) A természetbeni rendkívüli települési támogatás nyújtható
a) étkezési Erzsébet-utalvány formájában vagy
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, elsősorban a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyezteti.

24. § (2) A természetbeni rendkívüli települési támogatás nyújtható
a)utalvány formájában vagy
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, elsősorban a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyezteti.

(8) A rendkívüli települési támogatás a (7) bekezdésben, valamint a 27. § (5)
bekezdésében foglaltak kivételével a támogatás megállapítását követő 15 napon
belül kerül kifizetésre a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott támogatás esetében a szolgáltató felé átutalással, az Erzsébet-utalvány a
Polgármesteri Hivatal házi pénztárában vagy postai úton kerül átadásra a jogosult
részére.

(8) A rendkívüli települési támogatás a (7) bekezdésben, valamint a 27. § (5)
bekezdésében foglaltak kivételével a támogatás megállapítását követő 15 napon
belül kerül kifizetésre a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott támogatás esetében a szolgáltató felé átutalással, az utalvány a
Polgármesteri Hivatal házi pénztárában vagy postai úton kerül átadásra a jogosult
részére.

