
BUDAPEST  FŐVÁROS  Viii.  KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÄ6 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

Készült: Az Emberi Erőforrás Bizottság  2019.  június 24-én (hétfőn)  16,"  órakor 
a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

(Bp.  VIII., Baross  u. 63-67.)  III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott  5.  rendkívüli ülésérő l 

76/2019.  (VI.24.) sz. EMBI határozat  (8  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság Úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi 
indítványként betedesztett alábbi előterjesztésnél: 

3. Javaslat kábítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(SURGÖSSÉGI HELYSZÍNI kiosztás) 
Előterjesztő: Dr. Ferencz Orsolya - képviselő 

77/2019.  (VI.24.) sz. EMBI határozat  (9  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság Úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend:  

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

1. Javaslat háziorvosi eszközpályázat elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester 

2. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szakmai 
Program módosításának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 



3. Javaslat kábítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(SURGÖSSÉGI, HELYSZÍNI kiosztás) 
Előterjesztő: Dr. Ferencz Orsolya - képviselő 

4. Javaslat a  2019.  évi „Józsefváros Egészségügyéért" szakmai kitüntetés odaítélésére 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Zentai Oszkár - Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 

5. Javaslat a „Józsefváros közigazgatásáért" kitüntetés odaítélésére 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina -jegyző 

6. Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

1.  Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat háziorvosi eszközpályázat elbírálására 
arásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester 

78/2019.  (VI.24.) sz. EMBI határozat  (9  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  a  2019.  május  02.  napján kiírt háziorvosi pályázat keretében az alábbiak szerint támogatja 
az egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel végző egészségügyi 
szolgáltatókat, egyéni vállalkozókat a pályázati céljaik megvalósítása érdekében: 

 

Rendelő 
címe 

Kör 
zet 

Háziorvos 
neve 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Javasolt 
támogatá 

s 

1. 
Kálvária 

tér 
18. 

12. 
Dr. 

Kapocska 
Zsuzsanna 

Dr. Kapocska 
Háziorvosi Betéti 

Társaság 
(1027 Budapest,  Fő 
u. 63-65. IV. ern. 1.) 

• számítógép 2db 
• monitor 2db 
• egér 2db 
• billentyűzet 2db 

350.000,-
Ft 
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2. 
Mikszáth 

tér  4. 39. 
Dr.  Lazar 

László 

MONKINA 
Kereskedelmi és 
szolgáltató Bt. 

(2143  Kistarcsa, 
Kápolna  u. 44/a.) 

• számítógép 350.000,-
Ft 

3. 
Szigony 

27. 
Dr. 

Gyurkovics 
István 

u .  2/b.  

Dr. Gyurkovics 
István Háziorvosi 
Betéti Társaság 
(1083 Budapest, 

Szigony  u. 4.  fszt.1.) 

• EKG 
• fonendoszkóp 
• pulzoxymeter 
• EKG  táska 
• vércukormérő 
• törlőadagoló 
• műanyag 

farkasfecskendő 
• laptop 

350.000,-
Ft 

Fele ős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

2.  Felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti támogatási szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Napirend  1.2.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ Szakmai Program módosításának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

79/2019. (V1.24.)  sz. ENIB1 határozat  (9  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

I. Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programját az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal,  2019.  szeptember  1.  napi hatályba lépéssel. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

2.  Felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti dokumentum aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  10. 

3 



A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Napirend  1.3.  pontja: Javaslat kábítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Dr. Ferencz Orsolya - képviselő 

80/2019. (V1.24.)  sz. EMU határozat  (9  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 

L módosítja az Emberi Erőforrás Bizottság  75/2019. (V.08.)  számú határozatának  5.  pontját 
az alábbiak szerint: 
„5. a JózselVárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közbiztonsági munkacsoportja 
javaslatára a  2019.  évi nyári napközis tábor keretében történő drogprevenciós 
programokra az alábbiak szerint biztosít fedezetet: eszközigény  203.200,- Ft,  a  Magyar 
Testnevelési Egyetem Támogató  Köre  Alapítvány (székhely:  1123 Budapest,  Alkotás  it 
44.;  adószám:  19014795-2-43) 2019.  június  28-aj sportprogram szervezésével 
kapcsolatos megbízási szerz ödése bruttó  254.000,- Ft,  az  Ayala  Bt. (székhe1v:  1044 
Budapest,  Flottilla utca  4.;  adószám:  28467397-1-41) 2019.  június  28-aj zenés 
előadására vonatkozó megbízási szerződése bruttó  100.000,- Ft,  vendéglátás  110.490,-
Ft  +  44.980,- Ft  járulékai, ami mindösszesen  712.670,- Ft  összeg, amelynek fedezete a 
11301  kábítószer-ellenes programok címen biztosított,, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Napirend  1.4.  pontja: Javaslat a  2019.  évi „Józsefváros Egészségügyéért" szakmai 
kitüntetés odaítélésére 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT CTLÉS 
Előterjesztő: Zentai Oszkár - Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 

81/2019.  (VI.24.) sz. EMBI határozat  (9  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett)  

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 

2019.  évben a "Józsefváros Egészségügyéért" kitüntetést az alábbi személyeknek adományozza: 

1. Valkainé  Kiss Gabriella  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
2. Véghne Szentandrássy  Andrea  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
3. Juhász Juliánna Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
4. Dr.  Pinke  Zsuzsanna háziorvos 

Felelős: Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 
Határidő:  2019.  június  24. 

4 



A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Napirend  1.5.  pontja: Javaslat a „Józsefváros közigazgatásáért" kitüntetés odaítélésére 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina jegyző 

82/2019.  (VI.24.) sz. EMBI határozat  (9  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett)  

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 

2019.  évben a „Józsefváros közigazgatásáért" kitüntetést az alábbi személyeknek adományozza: 

Lovasné Haranghy ügyintéző Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és 
Beatrix Költségvetési Iroda 

Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Pokornyi Viktória ügyintéző Iroda 
Patóné Nemes  Anita anyakönyvvezető Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda 
Geszler Szilvia ügyintéző Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda 

Felelős: jegyző 
Határidő:  A  Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepség 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

Napirend  1.6.  pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Sántha Péterne"- alpolgármester 

83/2019. (V1.24.)  sz. EMB1 határozat  (9  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy 

1.  szám alatti lakos részére a  04-1350/2019.  számú 
ügyiratban települési támogatásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg hátralékkezelési 
támogatást állapítson meg  226.467,- Ft  összegben a határozat  1.  számú mellékletében foglalt 
tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

2.  szám alatti lakos részére a  04-1351/2019.  számú 
ügyiratban települési támogatásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg hátralékkezelési 
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támogatást állapítson meg  197.773,- Ft  összegben a határozat  2.  számú mellékletében foglalt 
tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda. 

A 83/2019.  (VI.24.) sz. EMBI határozat mellékleteit a kivonat melléklete tartalmazza. 

Budapest, 2019.  június  26. 

Zentai Oszkár s.k. 
elnök 

A  jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 

Solymosi Beáta Ivon 
Szervezési és Képviselői Iroda vezetője 

A  jegyzőkönyvi kivonatot készítette: 

Varró  Beata 
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 
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1.  számú melléklete 

Budapest, 

Iktatószám:  04-1350/.../2019. 
Ügyintéző: 
Telefon:  333-5744/ 
Fax: 314-1416 
szocialis@jozsefvaros.hu 

 települési támogatásra való jogosultság, ezzel egyidejűleg hátralékkezelési támogatás 
megállapítása egy összegben a lakhatási Iciadhsokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez 

TAJ: 

HATÁROZAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott 
hatáskörömben eljárva az Emberi Erőfonás Bizottsán javaslata alapjAn rnatrinvosságból 

(született: 
anyja neve: szám alatti 
állandó lakóhellyel rendelkező lakos részére települési támogatásra való jogosultságot, ezen belül 
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez  2019.  április  17.  napjától  226.467,-
Ft,  azaz Kettős7thuszonhatezer-négyszázhatvanhét forint összegű hátralékkezelési támogatást 
állapítok meg az alábbi részletezés és feltételek szerint: 

• Elmn-Émász Energiaszolgáltató Zrt. felé  8.870,- Ft,  azaz Nyolcezer-nyolcszázhetven 
forint egy összegben történő átutalással, 
Vevő (Fizető) azonosító:  2601373221 

• Társasház felé  217.597,- Ft,  azaz Kettőszáztizenhétezer-ötszázkilencvenhét forint egy 
összegben történő átut-140-al 
számlaszám: 
Társasház Budapest, 
Közös képviselő . 

Határozatom ellen a fellebbezést a döntés közlésétől számított  15  napon belül a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodáján lehet 
előterjeszteni.  (1082 Budapest,  Baross  u. 66-68.) 

A  fellebbezést a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. 
A  másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.  A  fellebbezés 
illetékmentes. 



INDOKOLÁS 

' a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítése érdekében a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál (a továbbiakban: JSZSZGYK) 
hátralékkezelési támogatás iránti kérelmet nyújtott be, tekintettel arra, hogy az Elmű-Émász 
Energiaszolgáltató Zrt., valamint a Társasház felé összesen  301,956,- Ft  összegű hátraléka 
keletkezett. 

eves, Egyedül él a  2  szobás,  72 m2  alapterületű, komfortos, 
saját tulajdonú lakásban. Oregségi nyugdíjából származó havi jövedelme  109.430,- Ft. A  hátralék 
kialakulásában szerepet játszott, hogv az egészségi állapota az elmúlt években jelentősen 
leromlott. Az elmúlt időszakban valamint betegségei miatt 
többszöri kórházi kezelésben részesült. Gyógyszerköltsége jelentősen megemelkedett, igy a 
jövedelméből a lakhatási kiadásait már nem tudta teljes körüen kifizetni. 

jövedelme alapján a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított települési támogatásra értékhatár 
túllépés miatt nem jogosult. Adósságcsökkentési támogatásban  2013.  december  01.  napjától - 
2014.  május  31.  napjáig részesült. Hátralékkezelési támogatásban korábban még nem részesült. 

Kérelmező nyilatkozata alapján a számára előírt  25  -% önrészfizetési kötelezettséget családi és 
baráti segítséggel, egy összegben történő fizetéssel tudja vállalni. 

A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.)  45.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja alapján „a képviselő testület az e törvény rendelkezései alapján 
nyújtott pénzbeli  es  természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben 
meghatátózott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében 
nyújtható támogatás különösen a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
személyek részére" nyújtott települési támogatás. 

A  hátralékkezelésbe bevonható adóssággal rendelkező személy vagy család hátralékkezelési 
támogatásra jogosulttá válhat, amennyiben a hátraléka a hátralékkezelésbe bevonható 
adósságtípusok közé tartozik  es  együttes összegük legfeljebb hétszázötvenezer forint, a 
hátralékkezelésbe bevonható hátralékok valamelyikénél fennálló tartozása legalább két havi, 
legfeljebb huszonnégy havi, - kivételt képez ez alól azon kérelmező, aki a kérelem benyújtMakor 
a hátralékkal érintett szolgáltatóval megkötött, érvényes részletfizetési szerződéssel rendelkezik 
és az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti -, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a 
szolgáltatást kikapcsolták, a háztartásban az egy  fore  jutó jövedelem nem haladja meg az 
önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint aki a településen elismert 
minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik és komfortfokozattól függetlenül az 
adóssággal érintett  Budapest  VIII. kerület területén lévő lakásban él, aki az általa lakott lakáson 
kívül Szt.  4.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában meghatározott más ingatlannal nem rendelkezik, és 
akinek a kérelemmel érintett lakásra tartási vagy életjáradéki szerződése nincs, feltéve, hogy 
vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított hátralékkezelési támogatás 
különbözetének megfizetését és a Központ javaslata a támogatás megállapítására vonatkozik, 
továbbá vállalja a hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt, valamint igazolja, hogy az az 
adóssággal érintett, a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlan lakás céljára szolgál. 



A  helyi szabályokat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének  2015.  március  01.  napjától hatályos, a pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális  es  gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2015.  (III.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:  OR.)  tartalma  77a. 

Az ÖR.  9.  §  (1)  bekezdése alapján lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
személyek részére hátralékkezelési támogatás nyújtható. 

Tekintettel arra, hogy háztartásában a havi egy  fore  eső jövedelem 
109.430,- Ft,  mely meghaladja az  OR. 10.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában foglalt értékhatárt, mely 
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  300  %-a  (2019. 
évben:85.500,-  Ft),  azonban nem haladja meg az  OR. 11.  §  (1)  bekezdésében foglalt értékhatárt, 
mely egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  450  %-a  (2019. 
évben:128.250,-  Ft)  esetében az  OR. 11.  §  (1)  bekezdése alapján a polgármester az Emberi 
Erőforrás Bizottság javaslata alapján dönt a hátralékkezelési támogatásra való jogosultságról. 

részére 
- körülményeit, 

az  OR. 9.  §  (9)  bekezdés a)-d)  pontjaiban foglaltakat, 
- a Családtámogatási Iroda  es  a JSZSZGYK javaslatát, valamint 

az Emberi Erőforrás Bizottság /2019.  (  ) számú határozatában tett javaslatát is 
figyelembe véve a települési támogatásra való jogosultságot, ezzel egyidejűleg a hátralékkezelési 
támogatásra való jogosultságot a rendelkező részben foglaltak szerint méltányosságból 
megállapítottam. 

A  becsatolt igazolások alapján megállapítást nyert, hogy kérelme 
megfelel az  OR. 10.  §  (1)-(2)  bekezdéseiben foglalt jogosultsági feltételeknek. 

Nevezett körülményeit az ŐR.  9.  §  (4), (6)  bekezdéseiben meghatározott dokumentumokban 
foglaltakat, valamint a Központ  9.  §  (7)  bekezdése alapján benyújtott javaslatát figyelembe véve - 
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez — a települési támogatásra, ezzel 
egyidejűleg a hátralékkezelési támogatásra való jogosultság a rendelkező részben foglaltak 
szerint megállapításra került. 

A  hátralékkezelési támogatás mértéke - az adós vállalásától függően - az ŐR.  13.  §  (1) 
bekezdésének  c)  pontja értelmében a bevont adósság  75  %-a az önrész egy összegben történő 
megfizetése esetén, amennyiben a bevont adósság összege  200.000,- Ft  vagy annál magasabb. 

Az ŐR.  13.  §  (2)  bekezdése alapján a hátralékkezelési támogatás összege legfeljebb  250.000,- Ft. 

A  hivatkozott jogszabály  14.  §  (1)  bekezdése értelmében a hátralékkezelési támogatás - az adós 
vállalásától függően - egy összegben az adósságkövetelés jogosultja részére átutalással kerül 
folyósításra utólag, minden hónap  15.  napjáig. 

A  jegyző a hátralékkezelési támogatást — az adós vállalásától függően — egy összegben az 
adósságkövetelés jogosultja részére átutalással folyósítja. 

hátralékkezelési támogatásba bevont adóssága  301.956,- Ft. 



Mindezek alapján az önkormányzati támogatás összege: 

Elmil-tmász Energiaszolgáltató Zrt. 8.870,- Ft 
Társasház 217.597,- Ft 
Összesen: 226.467,- Ft 

által egy ősszegben fizetendő önrész összege: 

Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt. 2.957,- Ft 
Társasház 72.532,- Ft 
Összesen: 75.489,- Ft 

Tájékoztatom, hogy az ŐR.  14.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjai alapján a hátralékkezelési támogatás 
folvósításának feltétele,  hogy a támogatásra jogosult a hátralékkezelési támogatás 
megállapításáról szóló határozat véglegességét követő  15  munkanapon 
• az adósságkövetelés jogosultja részére befizetett önrészekről szóló igazolást a Polgármesteri 

Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodáján  (1082 Budapest,  Baross 
u. 66-68.)  bemutatja. 

Felhívom figyelmét, hogy a hátralékkezelési támogatás folyósításához szükséges feltételek 
határidőre történő nem teljesítése esetén a támogatás nem kerül folyósításra, illetve a 
települési támogatásra, ezzel egyidejűleg a hátralékkezelési támogatásra való jogosultsága 
megszűnik. 

Az ŐR.  14.  §  (3)  bekezdése értelmében a  (2)  bekezdésben meghatározott határidő a 
hátralékkezelési támogatásra jogosult írásban benyújtott, indokolással ellátott kérelme alapján 
egy alkalommal  15  munkanappal meghosszabbítható, melyet legkésőbb a határidő utolsó napjáig 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. 

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak alapján határoztam. 

A  tényállás alapjául elfogadott bizonyítékok, iratok: 
- kérelem és annak jogszabályban meghatározott mellékletei, 
- az Emberi Erőforrás Bizottság /2019.  ( ) számú határozatában foglalt javaslat. 

Felhívom figyelmét, hogy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltozását (közös háztartásban élők számának változása, a háztartás havi jövedelmének 
változása, az állandó lakóhely, tartózkodási hely változása, stb.)  15  napon belül köteles 
bejelenteni a támogatást megállapító szervnek. 

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ála.)  53.  §  (1)  bekezdése alapján, aki az eljárás során valamely határnapot, 
határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az ŐR.  9.  §  (5)  bekezdése szerint a kérelmező a kérelem 
benyújtásakor köteles vállalni, hogy amennyiben védendő fogyasztói nyilvántartásba kerül és 

Li 



nincs műszaki akadálya, gondoskodik az előrefizetős fogyasztásmérők felszereléséről a 
hátralékkel érintett  Aram-,  gázszolgáltatás esetében. 

Felhívom figyelmét, hogy az ŐR.  14.  §  (4)  bekezdése értelmében amennyiben a hátralékkezelési 
támogatásra jogosult személy a kérelmében egyösszegű önrész befizetését vállalta  es  a  (2) 
bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az önrész részletekben történő fizetésére a 
9.  §  (9)  bekezdésében foglalt előzetes együttműködés és a Központnál benyújtott ismételt 
kérelem benyújtását követően van lehetősége. 

A  határozatom jogalapja az Szt.  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja,  32.  §  (3)  bekezdése,  45.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja, az  OR. 4.  §  (10)  bekezdése,  9.  §  (4)-(7)  bekezdései,  10.  §  (1)-(2)  bekezdései, 
11.  §  (1),  bekezdése,  13.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja,  (2)  bekezdése,  14.  §  (1)  bekezdése,  (2) 
bekezdés  b)  pontja,  (4)  bekezdése. 
Érdemi döntésemet az Álcr.  50.  §  (2)-(3)  bekezdései,  53.  §  (1)  bekezdése, a  80.  §  (1)  bekezdés 
alapján a  81.  §  (1)  bekezdése szerinti határozattal hoztam.  A  fellebbezés lehetősége az  Akt.  112. 
§-a, a  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (1)-(3)  bekezdései alapján került meghatározásra. 
A  szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási  per  az Szt.  16.  §-a 
alapján költség- és illetékmentes. 

Hatáskörömet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  41. 
§  (4)  bekezdése, az Szt.  4/A.  §  (1)  bekezdés a) pontja, az  OR. 3.  §-a, az Ákr.  17.  §-a, 
illetékességemet az Szt.  32/A.  §  (1)  bekezdése, az  OR. 1.  §-a és az Álcr.  16.  §  (1)-(2)  bekezdései 
állapítják meg. 

Budapest, 2019.  

dr. Sára Botond 
polgármester 

A  határozatról értesülnek:  
1. 
2. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Díjhátralék- és Adósságkezelő 

Csoport 
3. Irattár 



2.  számú melléklete 

Budapest, 

Iktatószám:  04-1351/..../2019. 
Ügyintéző 
Telefon:  333-57441 
Fax: 314-1416 
szocialis@jozsefvaros.hu 

Tárgv:  települési támogatásra való jogosultság, ezzel egyidejűleg hátralékkezelési 
támogatás megállapítása részletekben a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék 
kiegyenlítéséhez 

TA..4 

HATÁROZAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott 
hatáskörömben eljárva az  Embed  Erőforrás Bizottság javaslata alapján méltányosságból 

(született . _ anyja neve: ) a 
szám alatti lakos részére települési támogatásra való 

jogosultságot, ezen belül a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez  2019. 
április  17.  napjától  197.773,- Ft,  azaz Százkilencvenhétezer-hétszázhetvenhárom forint összegű 
hátralékkezelési támogatást állapítok meg az alábbi részletezés és feltételek szerint: 

• Díjbeszedő  Holding  Zrt. felé összesen  57.354,- Ft,  azaz Ötvenhétezer-háromszázötvennégy 
forint összegben történő utalással az alábbi bontásban: 
1. 7.911,- Ft,  azaz Hétezer-kilencszáztizenegy forint egy összegben. 

Azonosító szám.  08/025611-3/10 
2. 49.443,- Ft,  azaz Negyvenkilencezer-négyszáznegyvenhárom forint részletekben. 

Azonosító szám:  08/165790-4/10 

• Társasház felé  140.419,- Ft,  azaz Száznegyvenezer-négyszáztizenkilenc forint részletekben 
történő átutalással. 
Számlaszám: 
Társasházr 
Közös képviselő Budapest, 

Határozatom ellen a fellebbezést a döntés közlésétől számított  15  napon belül a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodáján lehet 
előterjeszteni.  (1082 Budapest,  Baross  u. 66-68.) 

A  fellebbezést a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. 
A  másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.  A  fellebbezés 
illetékmentes. 



INDOKOLÁS 

a  lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítése érdekében  a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltatási és Gyermekjóléti Központnál  (a  továbbiakban: JSZSZGYK) 
hátralékkezelési támogatás iránti kérelmet nyújtott  be,  tekintettel arra, hogy  a  Díjbeszedő  Holding 
Zn.,  valamint  a  Társasház felé Összesen  282.533,- Ft  összegű hátraléka keletkezett. 

eves. _ él az  59 m2  alapterületű,  1+2  félszobás, összkomfortos, 
saját tulajdonú lakásban. Rokkantsági ellátásából származó jövedelme  50.780,- Ft,  felesége 
rokkantsági ellátásának összege  115.875,- Ft.  Háztartásukban az egy  fire  eső havi jövedelem 
83.327,- Ft. A  Közművek felé fennálló hátralék esetükben azért keletkezett, mert Kérelmező 
nyugdíjazása előtt az egészségi állapota jelentősen leromlott. • megbetegedései miatt 

került sor, majd ezt követően hónapokig álláskereső  volt. Az  átmeneti időszakban 
felesége jövedelme  volt  az egyedüli bevételük, így az időközben felhalmozódott lakhatási 
költségeket önerőből már nem tudták kiegyenlíteni. „ 

jövedelme alapján  a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(a  továbbiakban: Önkormányzat) biztosított évi  maximum 40.000,- Ft  rendkívüli települési 
támogatásra, valamint  3.000,-  Ft/hó (november-március időszakra) összegű fűtési hozzájárulásra 
jogosult.  A  jogosultság feltételeiről, az igényléshez szükséges igazolások benyújtásáról 

tájékoztatása megtörtént. Kérelem benyújtására eddig nem került sor. 
Adósságcsökkentési- és hátralékkezelési támogatásban korábban még nem részesült. 

Kérelmező nyilatkozata alapján a számára előírt  30  % önrészfizetési kötelezettséget részletekben 
történő fizetéssel tudja vállalni. 

A  szociális igazgatásról  es  szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.)  45.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja alapján „a képviselő testület az e törvény rendelkezései alapján 
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében 
nyújthatK'támogatás különösen a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
személyek részére" nyújtott települési támogatás. 

A  hátralékkezelésbe bevonható adóssággal rendelkező személy vagy család hátralékkezelési 
támogatásra jogosulttá válhat, amennyiben a hátraléka a hátralékkezelésbe bevonható 
adósságtípusok közé tartozik  es  együttes összegük legfeljebb hétszázötvenezer forint, a 
hátralékkezelésbe bevonható hátralékok valamelyikénél fennálló tartozása legalább két havi, 
legfeljebb huszonnégy havi, - kivételt képez ez alól azon kérelmező, aki a kérelem benyújtásakor 
a hátralékkal érintett szolgáltatóval megkötött, érvényes részletfizetési szerződéssel rendelkezik 
es  az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti -, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a 
szolgáltatást kikapcsolták, a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint aki a településen elismert 
minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik  es  komfortfokozattól függetlenül az 
adóssággal érintett  Budapest  VIII. kerület területén lévő lakásban el, aki az általa lakott lakáson 
kívül Szt.  4.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában meghatározott más ingatlannal nem rendelkezik, és 
akinek a kérelemmel érintett lakásra tartási vagy életjáradéki szerződése nincs, feltéve, hogy 
vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított hátralékkezelési támogatás 
különbözetének megfizetését  es  a Központ javaslata a támogatás megállapítására vonatkozik, 



továbbá vállalja a hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt, valamint igazolja, hogy az az 
adóssággal érintett, a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlan lakás céljára szolgál. 

A  helyi szabályokat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének  2015.  március  01.  napjától hatályos, a pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2015.  (III.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) tartalmazz' 

Az ÖR.  9.  §  (1)  bekezdése alapján lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
személyek részére hátralékkezelési támogatás nyújtható. 

Tekintettel arra, hogy háztartásában a havi egy főre eső jövedelem  83.327,- Ft, 
mely meghaladja az  OR. 10.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában foglalt értékhatárt, mely családos esetén 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  250  %-a  (2019.  évben:  71.250,- Ft), 
azonban nem haladja meg az  OR. 11.  *  (1)  bekezdésében foglalt értékhatárt, mely családos esetén 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  350  %-a  (2019.  évben:  99.750,- Ft) 
esetében az ÖR.  11.  § (I) bekezdése alapján a polgármester az Emberi Erőforrás Bizottság 
javaslata alapján dönt a hátralékkezelési támogatásra való jogosultságról. 

részére 
körülményeit, 
az  OR. 9.  §  (9)  bekezdés a)-d)  pontjaiban foglaltakat, 
a Családtámogatási Iroda és a JSZSZGYK javaslatát, valamint 

az Emberi Erőforrás Bizottság /2019.  ( ) számú határozatában tett javaslatát is 
figyelembe véve a települési támogatásra való jogosultságot, ezzel egyidejűleg a hátralékkezelési 
támogatásra való jogosultságot a rendelkező részben foglaltak szerint méltányosságból 
megállapítottam. 

A  kérelemhez csatolt iratok alapján megállapítottam, hogy kérelme megfelel az 
OR. 10.  *  (1)-(2)  bekezdéseiben foglalt jogosultsági feltételeknek. 

Kérelmező körülményeit az ÖR.  9.  §  (4), (6)  bekezdéseiben meghatározott dokumentumokban 
foglaltakat, valamint a Központ  OR. 9.  §  (7)  bekezdése alapján benyújtott javaslatát figyelembe 
véve - a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez — a települési támogatásra, 
ezzel egyidejűleg a hátralékkezelési támogatásra való jogosultság a rendelkező részben foglaltak 
szerint megállapításra került. 

A  Hátralékkezelési támogatás mértéke az ÖR.  13.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján a bevont 
adósság  70  %-a az önrész részletekben történő megfizetése esetén. 

Az ÖR.  13.  §  (2)  bekezdése alapján a hátralékkezelési támogatás összege legfeljebb  250.000,- Ft. 

A  hivatkozott jogszabály  14.  §  (1)  bekezdése értelmében a hátralékkezelési támogatás az adós 
vállalásától függően - részletekben - az adósságkövetelés jogosultja részére átutalással kerül 
folyósításra utólag, minden hónap  15.  napjáig. 

A  jegyző a hátralékkezelési támogatást - az adós vállalásától függően — havi részletekben az 
adósságkövetelés jogosultja részére átutalással folyósítja. 



Az ŐR.  14.  §  (7)  bekezdésében foglaltak alapján a hátralékkezelési támogatás részletekben 
történő folyósításának időtartama legfeljebb  24.  hónap. 

' hátralékkezelési támogatásba bevont adóssága  282.533,- Ft. 

Mindezek alapján az önkormányzati támogatás összege: 

Díjbeszedő  Holding  Zrt. 

 

1. 08/025611-3/10 7.911,-Ft 
2. 08/165790-4/10 49.443,- Ft 
Társasház 140.419,- Ft 
Összesen: 197.773,- Ft 

által részletekben fizetendő önrész összege: 

Díjbeszedő  Holding  Zrt. 

 

L 08/025611-3/10  — egy összegben 3.280,- Ft 
2. 08/165790-4/10 19.899,- Ft 
Társasház 61.581,- Ft 
Összesen: 84.760,- Ft 

Tilékoztatom,  hogy az ŐR.  14.  §  (2)  bekezdés a)-c)  pontjai alapján a hátralékkezelési 
támogatás részletekben történő havonkénti folvósításának feltétele.  hogy a támogatásra 
jogosult a hátralékkezelési támogatás megállapításáról szóló határozat véglegességét követő 
15  munkanapon belül: 

az adósságkövetelés jogosultjával a megállapodßst, vagy a részletfizetési szerződést megköti, 
ás az első alkalommal befizetett önrészekről szóló igazolást a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodáján  (1082 Budapest,  Baross  u. 66-
68.)  bemutatja, 
és a hátralékkezelési tanácsadóval a hátralékkezelési megállapodást megköti. 

Felhívom figyelmét, hogy a hátralékkezelési támogatás folyósításához szükséges feltételek 
határidőre történő nem teljesítése esetén a támogatás nem kerül folyósításra, illetve a 
települési támogatásra, ezzel egyidejűleg a hátralékkezelési támogatásra való jogosultsága 
megszűnik. 

Az ÖR.  14.  §  (3)  bekezdése értelmében a  (2)  bekezdésben meghatározott határidő a 
hátralékkezelési támogatásra jogosult Írásban benyújtott, indokolással ellátott kérelme alapján 
egy alkalommal  15  munkanappal meghosszabbitható, melyet legkésőbb a határidő utolsó napjáig 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. 

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak alapján határoztam. 

A  tényállás alapjául elfogadott bizonyítékok, iratok: 
- kérelem  es  annak jogszabályban meghatározott mellékletei, 
- az Emberi Erőforrás Bizottság /2019.  ( ) számú határozatában foglalt javaslat. 



Felhívom figvelmét,  hogy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltozását (közös háztartásban élők számának változása, a háztartás havi jövedelmének 
változása, az állandó lakóhely, tartózkodási hely változása, stb.)  15  napon belül köteles 
bejelenteni a támogatást megállapító szervnek. 

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Álcr.)  53.  §  (1)  bekezdése alapján, aki az eljárás során valamely határnapot, 
határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az  OR. 9.  §  (5)  bekezdése alapján a kérelmező a kérelem 
benyújtásakor köteles vállalni, hogy amennyiben védendő fogyasztói nyilvántartásba kerül  es 
nincs műszaki akadálya, gondoskodik az előrefizetős fogyasztásmérők felszereléséről a 
hátralékkel érintett áram-, gazszolgáltatás esetében. 

A  határozatom jogalapja az Szt.  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja,  32.  §  (3)  bekezdése,  45.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja, az ÖR.  4.  §  (10)  bekezdése,  9.  §  (1), (4)-(7)  bekezdései,  10.  *  (1)-(2) 
bekezdései,  11.  §  (1)  bekezdése,  13.  *  (1)  bekezdés a) pontja,  (2)  bekezdése,  14.  *  (1)  bekezdése, 
(2)  bekezdés a)-c)  pontjai. 
Érdemi döntésemet az Akt.  50.  §  (2)-(3)  bekezdései,  53.  §  (1)  bekezdése, a  80.  §  (1)  bekezdés 
alapján a  81.  §  (1)  bekezdése szerinti határozattal hoztam.  A  fellebbezés lehetősége az Ákr.  112. 

a  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  0)-(3)  bekezdései alapján került meghatározásra. 
A  szociális igazgatási eljárás és az azzal összefilggésben indult közigazgatási  per  az Szt.  16.  §-a 
alapján költség- és illetékmentes. 

Hatáskörömet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  41. 
§  (4)  bekezdése, az Szt.  4/A.  §  (1)  bekezdés a) pontja, az  OR. 3.  §-a, az  Ala. 17.  §-a, 
illetékességemet az Szt.  32/A.  §  (1)  bekezdése, az  OR. 1.  §-a és az Álcr.  16.  §  (1)-(2)  bekezdései 
állapítják meg. 

Budapest, 2019.  

dr. Sára Botond 
polgármester 

A  határozatról értesülnek:  
I . 
2. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Díjhátralék- és Adósságkezelő 

Csoport 
3. Irattár 

Jo 
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