
BUDAPEST  FŐVÁROS  VIM  KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
EMBERI ERŐFORRÁS BizonMe 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

Készült: Az Emberi Erőforrás Bizottság  2019.  július 03-án (szerda)  09,00  órakor 
a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

(Bp.  VIII., Baross  u. 63-67.)  III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott  2.  rendes üléséről 

84/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  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 hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

II. Képviselő-testületi előterjesztések 

1. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati 
rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

2. Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztd: dr. Sara Botond —polgármester 

3. Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

4. Javaslat védőoltás költségeinek támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 
Ego,  Attila - alpolgármester 



5. Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond -polgármester 

6. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és 
költségvetést érintő döntések meghoztalára 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

7. Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Görhöny Ádám - alpolgármester 
Dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
Guzs Gyula - képviselő 
Kaiser  József- képviselő 

8. Javaslat emléktáblák elhelyezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 

9. Javaslat a katolikus plébániák támogatására az  52.  Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmából 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

10.Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

11.Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító Okiratának 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

12. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, 
az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci 
jellegű lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

1.  Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
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85/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

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

1. zám alatti lakos részére a 
- . számú ügyiratban telepü esi támogatásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg 

hátralékkezelési támogatást állapítson meg  37.576,- Ft  összegben a határozat  1.  számú mellékletében 
foglalt tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

2. alatti lakos részére a  04-1692/2019.  számú 
tigyiratban települési támogatásra való es  ezzel egyidejűleg hátralékkezelési támogatást 
állapítson meg  134.586,- Ft  összegben a határozat  2.  számú mellékletében foglalt tartalommal. 

Felelős. polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

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

A 85/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat mellékleteit a kivonat melléklete tartalmazza. 

Képviselő-testületi előterjesztések 

1. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati 
rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond -polgármester 

86/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási 
Ügyosztály, Jegyzői Kabinet Jogi Iroda 

2. Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sara Botond — polgármester 

A  napirend II 2-es pontját külön tárgyalásra kikérték. 
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3. Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

A  napirend II.3-es pontját külön tárgyalásra kikérték. 
#'4 

4. Javaslat védőoltás költségeinek támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond -polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 

4.474/tag- alpplgármesteL, 

A  napirend II.4-es pontját külön tárgyalásra kikérték. 

5. Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

87/2019.  (VH.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

6. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és 
költségvetést érintő döntések meghoztalára 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond -polgármester 

88/2019.  (VH.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási 
Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
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7. Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Görhöny Ádám - alpolgármester 
Dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
Guzs Gyula - képviselő 
Kaiser  József- képviselő 

89/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt. 

8. Javaslat emléktáblák elhelyezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 

90/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

9. Javaslat a katolikus plébániák támogatására az  52.  Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmából 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

91/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 
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A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

10.Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

A  napirend II.10-es pontját külön tárgyalásra kikérték. 

11.Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító Okiratának 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond—polgármester 

92/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

12.Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, 
az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci 
jellegű lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

93/2019.  (VH.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály 
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2. Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

94/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (11 Wen, 0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, JGK Zrt., Rév8 Zrt., 
Jegyzői Kabinet Jogi Iroda 

3. Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

95/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (12 Wen, 0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett)  

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, JKN Zrt. 

4. Javaslat védőoltás költségeinek támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántlia Péterné - alpolgármester 
Egty Attila - alpolgármester 

96/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (12 Wen, 0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály 
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A  jegyzőkönyvi kivonat hite 

Solymo Beáta  von 
zési és Kés *selői Iroda vezetője 

10.  Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

97/2019.  (VII.03.) sz. EIVIBI határozat  (9  igen,  0  nem szavazattal,  2  tartózkodás mellett) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási, 
Ügyosztály, Napraforgó Egyesített Óvoda 

Budapest, 2019.  július  05. 

Zentai Oszkár s.k. 
elnök 
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timogatás 
ftésáhez 

Tárgy:  teleptilési tames 
megillapitisa egyis 

&MSS= 044639/5/2019 
OgYkittaPili 
Telefbn: 210-0130/33 
Fax: 314-1416 

Budapest 

SSW  
söhu 

TÄ-R.PZ ÄT 

• Társasház fold  27.0850 
átutalással. 
SzÁmlaszám: 

Közös képviselő: 

Határozatom ellen a  feil 
Polgármesteri Ilivatal 
előterjeszteni.  (1082 Budapest, %milt 

A  fellebbezést a  Budapest  Knalsos 
bírálja el, amely a fellebbottfisel 
A  másodfolal hatáság  Osiris* sett 
illetékmentes. 

en  történő 

15  Wen kW  a Józsefvárosi 
Irodáján lehet 

viselö-testülete 
Megvizsgálja. 
A  fellebbezés 

melléklet 
a  85/2019. (Vii 03.)  sz. 

EMBI határozat mellékletei 

Budapest  Főváros VOL kerület Józsellierod OrikeetWat 
hatáskörömben «járva M Ember! 

ga 
✓ jogosultságot, klegyealitésébez 
2019.  június 03 napjától 37.5741rP4 forint összegű 
hátralékkezelési támogattist jtissitstetáit ifit fleititelek szerint: 

• Főtáv Zrt. felé 10.52Ir  Ft,  •azttz Thearrestaishasstaiegy  forte  egy baszegben történő 
átutalással 
úgyfélazonosító:111.1. 



INDOKOLÄS 

Nan Itecaoládó  Melt*  kiegyenlftese érdekében a 
Józsefvárosi Szociális Szolgent6 és.  QOESSJI5146  rfisPoninal (a tevibbiakban: JSZSZGYK) 
hátralékkezelési tänzegatáitenil kikpleint:.**tett  5q  tekintettel arra,  bogy  a Főtáv Zrt és a 
Társasház felt összes'  46,00; Pt emit  lettaidéke keletkezett 

di  aillseeWisiSe összkomfortos, 
saját aim br * iet .  A  hátralék 
kialakulásában szerepet  Asa  letigy 0*SWes  Judea Wake  egyszerre kifizetni, mivel 
az elmúlt időszakban nessidas rages 

tc-sisios  P6.4003 VIM.  kerület Józsefvárosi 
yzilliefriP teakon települied bietzeglatien fetildssitär túllépés miatt nem jogosult. 

Adóssägesökltentisi- és hättediádrezelési nimogetieban korábban még nem réezesült 

v . 
twilarkozeta a számára elöirt  20  % önrészlizetési 

reszegben  tüztere6 #uldja  allalai 

A  szocialis igazgataeról is ateraiiiiz tomssisg  Rout 1993:  évi  flilre'rvénY (a továbbiakban: 
Szt.)  45.  §  (1) belay«.  di•Ifeadale JaigiSitlellaiteX naeltiner rendelkenesei alapján

 

nyújtott piezzbeli anwitsSe ant 11401.ftseleie4 thakonsulayzatl rendeletben 
meghatározott  Wad* Melia  települási tieliesatiot  zee.  Települási támogatás keretében 
nyújtható támogatás killeneeen a laidarial kisitinekinet kapeeelődt5 batraltkot felhalmozó 
személyek részére!'  nyújtott teleptibiel tistogabis, 

A  hátralékkezelésbe bevonható adóssággal  made**  személy vagy esalád hátralékkezelési 
támogatásra jogosulttá válhat, amennyiben a  Unlike  a bitralékkezelásbe bevonható 
adóssägtipusok közé tartnelk ás együttes összegük legfeljebb hétszázötvenezer forint, a 
hátralékkezelésbe bevonható hátralidtals valamelyikénél fennálló tartozása legalább két havi, 
legfeljebb huszonnégy  heal, »Malt Up«  ez alel  aeon  kérelmező,  aid  a kérelem benyújtásakor 
a hátralékkal érintett szoeitatóval megketőtt timényea részletfizetési szerződéssel rendelkezik 
és az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti -, vagy a  Weitzel* energise  miatt a 
szolgáltatást kikapcsolták, a hitztertaithan az egy Rerb jutó Wed/dean nem haladja meg az 
önkormányzat rendeletében meghatirozott ..van*  aid  a településen elismert 
minimális lakásnagyságot meg  new hell*  laldahmt ligclk ős komfortfokozattól fliggetlentil az 
adóssággal érintett  Budapest  VIII.  keel« to** 106  lakOsban  4 ski  az általa lakott lakáson 

Szr• (1)  bikezdie  10 fleas*  megbitietlett Ss irztOaenal neon rendelkezik,  as 
akinek a kérelemmel  (Tints« Went  tartási vagy_Szeradase nincs, fekave,  hogy 
vállalja az adósság is a telepölési linitormányzat ÍJtÉI1 ratgallapitott hátralékkezelési támogatás 
különbözetének megfizetink  Lea  ICewent  Juniata  a pins:tea* megállapítására vonatkozik, 
továbbá vállalja a hátreliikkatelisi ISSAS)*  veld *zit* 'Marais  igazolja, hogy az az 
adóssággal érintett, a  Unlearn* Et*  ativiteleterteilakelt in,getlan  tales  oóljára szolgál. 

A  helyi szabályokat a  Budapest  Főváros VIII. kerület józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének  2015. margins 01.  napjától hatályos, a pénzbeli  6$  természetbeni, valamint a 



személyes gondoskodást nytljtó szocialis  es  gyermeltjólid ellitfisok helyi szabályairól szóló 
10/2015.  (III.01.) önkormányzati  =delete  (a továbbiakban:  'Cat)  tartalmazza. 

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

Tekintettel arra, hogy1111111fflit
i
v
dt
i jövedelmeilaFt, mely meghaladja 

az ŐR.  10.  §  (1)  bekezdés pon alt atárt, mely egyedül  615  esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb ősszegének  300  %ma  (2019.  évben:  85.500,m Ft),  azonban nem 
haladja meg az ŐR.  11.  §  (1)  bekezdésében foglalt etéldratirt, mely egyedül  615  esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  450  %ma  (2019.  évben:  128.250,- Ft)  esetében 
az  OR. 11.  §  (1)  bekezdése alapján a polgármester az Emberi En5forrits Bizottság javaslata 
alapján dönt a hátraléldtezelási támogatás ra valójogosultságról. 

11111. 11Iményeit 
- az  OR. 9.  §  (9)  bekezdés a)md) pongalban foglaltakat, 
- a Családtámogatási Iroda és a JRZSZOYKjavaslattit, valamint 

az Emberi Erőforrás Bizottság /2019.  ( ) szátrui  határozatában tett javaslatát is 
figyelembe véve a települési tinnogatásra való jogosultságot, ezzel egyidejüleg a hátralékkezelési 
támogatásra való jogosultságot a rendelkezö részben foglabak szerint méltányosságból 
megállapítottam. 

A  becsatolt igazolások alapján megállapitist 
e 

nyert alpallitkérelme 
megfelel az  OR. 10.  §  (1)-(2)  bekezdéselbeer feglattj 

Nevezett körülményeit az ŐR.  9.  §  (4), (6)  heltenliseibert meghatkozott dokumentumokban 
foglaltakat, valaxnint a Központ  9.  §  ('7)  bekezdése  glees  bettyetott javaslatát figyelembe véve - 
a lakhatási Idadásolchoz kapcsolódó  Mel*  kiegyenIttésébez — a települési támogatásra, ezzel 
egyidejűleg a hátralékkezelési támogatást' ivald jogosultság a rendelkező részben foglaltak 
szerint megállapításra került. 

A  hátralékkezelési támogatás mértéke az adtts vállalásától  Mohan  m az  Ölt  13.  §  (1) 
bekezdésének  b)  pontja alapján a bevont adósság  80  %-a az önrész egy összegben történő 
megfizetése esetén, amennyiben a bevont adósság összege nem éri el a  200.000,-  Ft-ot. 

Az ÖR.  13.  §  (2)  bekezdése  *plan  a hittabekkemlási támogatás  *same  legfeljebb  250.000,- Ft. 
A  hivatkozott jogszabály  14.  §  (1) besets°  ártehnáben a hátmlatiteaelási támogatás - az adós 
vállalásától függően - egy összegben az adósságkövetelés jogosultja részére átutalással kerül 
folyósításra utólag, minden hónap  15.  napjáig. 

A  jegyző a hátralékkezelési támogatást — ez adós vállalásától Legg/ran — egy összegben az 
adósságkövetelés jogosultja részére itutalisrml folyósítja 

11.11.11.11111ratralékkezelési támogatásba bevont adóssága es Ft. 



Mindezek alapján az önkormigyzati  elopes öaszegt: 

Főtáv Zrt. 10.521,-Ft 
Társasház 27.055,- Ft 
Összesen: 37.576,- Ft 

e ltal  el° ös fizeteitdö önrész 

Főtáv Zrt. 2.849,- R 
Társasház 6.545,- Ft 
Összesen: 9394 Ft 

Tidékoztatorn. hogy az ÖR.  14.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjai alapján a hitratékkezelési timogatás 
folyósításának feltitele., hogy a támogatásra jogosult a hátralékkezelési támogatás 
megállapításáról szóló határozat véglegességét kivető  15  munkanapon belül: 
• az adósságkövetelés jogosultja részére befizetett önrészekről szóló igazolist a Polgármesteri 

Hivatal Humánszolgáltatási ügyosztály Csalidtámogatial Irodáján  (1082 Budapest,  Baross 
u. 66-68.)  bemutatja. 

Felhívom figyelmét,  bogy  a hitralékkezelsfal tfunogatis ligyösitilsához szükséges feltételek 
határidőre történő nem teljesítése eseten a titmogatis nem kerül folyósításra, illetve a 
települési támogatásra, ezzel egyidejüleg a htitralókkezelési támogatásra való jogosultsága 
megszűnik. 

Az ÖR.  14.  §  (3)  bekezdése értelmében a  (2)  bekezdásben meghatározott határidő a 
hátralékkezelési támogatásra jogosult Írásban benyújtott, indokolással ellátott kérelme alapján 
egy alkalommal  15  numkantwal meghosszabidtható, melyet legkésőbb a határidő utolsó napjáig 
lehet benyújtani a Polgtirrnesteri 

Mindezekre tekintettel a rendelkező 'részben foglaltak'alapján határoztam. 

A  tényállás alapjául elfogadott bizonyítékok, iratot 
- kérelem és annakjogszabályban meghatározott mellekletei, 
- az Emberi Erőforrás Bizottság /2019.  ( ) számá laatirozatában foglalt javaslat 

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

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



Tájékoztatom továbbá, hogy az  Ca 9.  §  (5)  bekezdése szerint a kérelmező a kérelem 
benyűjtásakor köteles vállalni, hogy amemiben védedő fogyasztöi nyilvántartásba kerül és 
nines  műszaki akadálya, gondoskodik az elöreilzetös fogyasztásmérők felszereléséről a 
hátralékkel érintett gázszolgáltatás esetében. 

Felhívom ilgvelmét, hogy az ölt.  14.  §  (4)  bekezdése értelmében tunertnyiben a hátralékkezelési 
támogatásra jogosult személy a kétehnóbest egyösszegii  MIX'S  bertzetését vállalta ás a  (2) 
bekezdés szerint kötelezettségenek  use  tesz  Segel,  az  then  részletekben történő fizetésére a 
9.  §  (9)  bekezdésében foglalt előzetes együttmtiködis és a Központnál benyújtott ismételt 
kérelem benyújtásit követően van lehetősége. 

A  határozatom jogalapja az Szt.  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja,  32  §  (3)  bekezdés;  45.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja, az ŐR.  4.  §  (10)  bekezdése,  9'  g (4)..(7)bekezdései,  10.  §  (1)-(2)  bekezdései, 
11.  §  (1)  bekezdése,  13«  §  (1)  bekezdás  h)  pontja,  (2)  bekezdése,  14.  §  (1)  bekezdése,  (2) 
bekezdés  b)  pontja,  (4)  bekezdése. 
Érdemi döntésemet az  Ash. 50.  §  (2)43)  belazdései,  53.  §  (1)  bekezdése, a  80.  §  (1)  bekezdés 
alapján a  81.  §  (1)  bekezdése szerinti hatemZettal hoztam.  A  fellebbezés lehetősége az  Ale. 112. 
§-a, a  116.  §  (1)  bekezdése, valantint a  110. tame  bekezeisei  *gift bra  meghatározásra. 
A  szociális igazgatási eljárás és az azzal dizieltiggisben  Walt  kösdgazgatisi  per  az Szt.  16.  §-a 
alapján költség- és illetékmentes. 

Hatáskőrömet a Magyarország helyi önkorraänyzatair61 szóló  2011.  évi CLXXXIX törvény  41. 
§  (4)  bekezdése, az Szt  4/A.  §  (1)  bekezdés ponga, az ölt.  3.  §-a, az  Ala. 17.  §-a, 
illetékességemet  at  Szt.  32/A.  §  (1)  bekezdése,' az ŐR.  1.1-a  ós  ‚Akt.  16.  §  (1)-(2)  bekezdései 
állapítják meg. 

Budapest, 2019. 

dr.  Sire  Botond 
polgármester 

A  határozatról érte  'sits  : 
1. 
2. Józsefvárosi Szooi s Szolgáltató és G rraskjólini ezenott Díjhátralék- és 

Adósságkezelő Csoport 
3. Irattár 



elöterjesztés és határozat  2.  számú melléklete 

HUMS= 04-1682/.../2019. 
ügyintéze Una 

• Telefbn:  333-5744114 
Fax: 3141416 
szocialiejozsefvaros.hu 

Budai, est'  

1089 

Tárav: települési támogatásra való jogosultság,  e1. egyidejüleg hátralékkezelési támogatás 
megállapitisa egy összegben a lekheissi lidatlisolthoz kapcsolódó hátralék Idegyenlítéséhez 

HAT  ÁROZAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefwirosi önkormányzat Képviselti-testülete által átruházott 
hatáskörömben eljárva az Emberi Erőfornis Bizottság.javaslata Ede* matányossigból 

(született: an*  neve: gimp 
alatti ällandó lakóhellyel rendelkező lakos részére 

települési támogatásra valójogosaltségrn,  n  belül a lakItatási kiadisokbee kapcsolódó hátralék 
Idegyenlítéséhez  2019. Junius 13.  neritól ilar  Fir  azaz 

Milleforint összegű hátrab5hkezelisl támogatást állapítok meg az alábbi 
részletezés ós feltitelek  nett: 

• Elmti-Emász Energlarzolgáltató Zrt.  MI5 134386,- Ft, Egyszázhautuni enégyezer-

 

ötszányolevanhat forint egy összegben történő átutalässal, 
Vevő (Fizető) 

Határozatom ellen a fellebbezést a  clones  közlisetől számított  15  napon belül a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal Ihmulnazolgtiltarki Ügyosztály Családtámogatási Irodáján lehet 
előterjeszteni.  (1082 Budapest, Harass u. 66-68.) 

A  fellebbezést a  Budapest  Föväros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete 
bírálja el, amely a fellebbezéssel megtimadott döntést ás az azt megelőző eljárást megvizsgálja. 
A  másodfokú hatóság eljárása,  sorb nines  kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.  A  fellebbezés 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó  ha&  kiegyenlítése

 

nd érdekében a Józsefvárosi 
9zei llezolgáltató ás Gyermekjóléti Központnál (a továbbiakban: JSZSZGYK) 
hátralékkezelési támogatás irántikérelmet. nyújtott be, tekintettel ana, hogy az Elmfi-Exnasz 
Energiaszolgáltató Zrt. felé összesen OraFt Összegű hátraléka keletkezett. 



41111111111.11EgYeelin a  elk etű, komfort nélküli, Önkormányzati 
tulajdonú lakásban. 15regsági nyugdíjfibig a havi jövedelme IS Ft. A  hátralék 
kialakulásában szerepet játszott, högy a vilbmesatiergia szolgáltatója  2019„  április hónapban az 
elszámoló számlán  168.232,- Ft &omit  here  Wirt Mot& jelzett.  A  tartozás nagy részben abból 
fakadt, hogy lakásában elektromos • set  weeetts  meet  a villanyóra számlálója kiugró 
fogyasztást  Stye  rögzített.  A  zirlat tönkretatte a falban  160  vezetékeket S minden elektromos 
készülékét is, mely csatlakoztatva volt a bilkathoz. 

ellvedelme alapján a  Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefvárosi önkormányzat által 
biztosított rendkívüli települési támogatásra értAklue4r túllépés miatt nem jogosult. 
Adósságcsökkentési- és hátralékkezelési támogatásban korábban még nem részesült.  

m történő fizetéssel tudja vállalni. 
yilatkozata alapján a számára előírt  20  % önrószüzettisi kötelezettséget önerőből, 'c  

A szociális igazgatásról ás  mooting  wassokra sz61/5 1993 évi lB. törvény (a továbbiakban: 
Szt.)  45.  §  (1)  bekezdés pontja ariselölestfilet az e tarvény rendelkezései alapján 
nyújtott pénzbeli  es  természetbeni ellátások kiegászleeltánt, önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételek alapján telepűIásit4matS  Eye  Települési támogatás keretében 
nyújtható támogatás Idilönösen a •Ialdfahlai itlidisokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
személyek részére" nyújtott települési tättogettis. 

A  hátralékkezelésbe  bey sadidos  Se t• OEVagy maltt hátralékkezelési 
támogatásra jogosulttá • válhat,, • bátreléka a' .Strakikkeze16813e bevonható 
adósságtípusok közé tartozik .1tfitszázötvenezer forint, a 
hittralackezelésbe bevonható 'hitralaOE,vátyJk6s61 S  tines  legalább két havi, 
legfeljebb huszonnégy havi, - Irivétett képez ez  *161  azim káreknen5,  ad  a kérelem benyújtásakor 
a hátralékkal érintett szolgáltatóval migtgötat;  skydives  rászleeetisi szerződéssel rendelkezik 
es  az abban foglaltakat szerzötliSilleatf tetjeaki - vagy Ittizaremi díjtartozása miatt a 
szolgáltatást kikapcsolták, a háztartásiaCttittegy  :dry  Jutó jtvedelern nem haladja meg az 
önkormányzat rendeleteben lucent/rot* ötsZegliatárt,• valtunitt aki a településen elismert 
minimális lakásnagyságot meg  new  hála lakilsban MI*  es  -komfortfokozattól függetlenül az 
adóssággal érintett  Budapest  VIII. kerillet  Miele*  lévő lakásban  61;  aki az általa lakott lakáson 
kívül Szt.  4.  §  (1)  bekezdés  b)  pongában maghatfirogott  pub  ingatlannal  next  rendelkezik, és 
akinek a kérelemmel érintett lakán vitgy iletjáradiki szert6dise  nines,  feltéve, hogy 
vállalja az adósság  es  a települési ünketmánnat iltal snegállaphott hátralékkezelési támogatás 
különbözetének rnegfizetésát és a Központ javaslata a  toga&  megállapítására vonatkozik, 
továbbá vállalja •a hátralékkezelési tareicsadason  -valet  részvételt, valamint igazolja, hogy az az 
adóssággal érintett, a kérehnen5 által dietivitelszenTis lakottingaden  Ink&  eáljitta szolgál. 

A  helyi szabályokat a  Budapest  Főváros  Via  kerület Józseviirosi önkormányzat Képviselő-

 

testületinek  2015.  marchts  01.  napjátal  'Ware,  a pénZbell teemészetbeni, valamint a 
szemilyes gondoskodást nyájtó szociális S gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2015. (1I1.01.)  önkormányzati rendelete (a toilábbialdnuu ölt,) tartalmazza. 



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

. , 
Tekintettel arra, hogyaöVednkneilaa mely megitaladja az  Ölt.  10.  §  (1) 
bekezdés  c)  pontjában fogiatisitéldnát. etetOE'  41$011  416  esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegioneka40 Ve4:(2919- 4Vbtat  81.500,t- Ft),  • g g g.; g  nem haladja meg 
az  OR 11.  §  (1)  bekezesiben  feet* ártilthatitto'.mely  egg'« 416  esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb 5sszeginek4150  144  (20194.4draisr:Z28.250,-  Pt)  esetében az  OR 11.  §  (1) 
bekezdése  ale=  a polgimumaer. az Undsm1.E.5tbits  Modes  javaslata  ale=  dönt a 
hátralékkezelésitámogatásravalólogosultsigról: 

11111111106sz6re 
• körülményeit, 
- az ŐR.  9.  §  (9)  bekezdés a)-d)pontjaiban foglaltakin, 
- a Családtámogatási Trade e a jaZaZGYKjavastatit, valamint 

az Emberi Erőforrás Bizottság /2019.  ( ..) számtl. határozatában tett javaslatát is 
figyelembe véve a települési támogatásra  vale  jegosunsigot, ezzel egyidejOleg a hátralékkezelési 
támogatásra  vain  jogosultságot a tendelkez6  reborn  fbglaltalt szerint méltányosságból 
megállapítottam. 

A  becsatolt igazolások' alapján megällanitást  twat,  hogySelme megfelel az ŐR. 
lo.  §  (1)-(2)  bekezdéseiben foglaltjogosultsigi feltátelelezet 

Nevezett körülményeit az ŐR.  9.  §  (4), (6)  bekezcliseiben meghatározott dokumentumokban 
foglaltakat, valamint a Központ  9.  §  (7)  bekezdése alapján benyújtott javaslattit Ogyelembe véve - 
a lakhatási kiseekhoz kapcsolódó hátralék Wegyentitelegeez — a települési támogatásra, ezzel 
egyidejűleg a hátralékkezelési támogatásra való jopsuitság a rendelkező részben foglaltak 
szerint megállapításra került. 

A  hátralékkezelási támogatás mértéke - sz adás vállalásitól függően az ÖL  13.  §  (1) 
bekezdésének  b)  pontja Sob:teen a bevont adósság  80  %-a az önrtz egy összegben történő 
megfizetése esetén, amennyiben a bevont adósság ősszege nem éri el a  200.000,-  Ft-ot. 

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

A  hivatkozott jogszabály  14.  §  (1)  bekedese értelmáben a hátralékkezelési támogatás - az adás 
vállalásától függöen egy összegben az adóssigkövetelia jogosultja részére átutalással kerül 
folyósításra utólag, minden  Weep 15.  napjáig. 

A  jegyző a hátralékkezelési támogatást adós flig,göen — egy összegben az 
adósságkövetelés jogosultja részére  Mutational  folyósiga. 

hátralékkezelési támogatásba bevont adósság' . 



Mindezek alapjän az önkormányzati támogatis összege: 

Elmatmász Energiaszolipilta 134.586,- Ft 
Összesen: 134.586,- Ft 

VIM ältal  egy  ösez fizetendii Stria iliszege: 

Ehnü-Émász  Energiaszolgáltató  Zit 3344 Pt 
összesen: 33,646e* 

Tülékoztatom. hogy az tOER.  14.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjai  alto*  OEltátKaladtezelesi timozatás 
folyósításának feltindee  hogy a jogosult a bitialikkezelési timogatás 
megállapftistiról szóló ltatiratat beltik 
• az adósságkövetelés jogm*tásite 6  Igazoltist a Polgármesteri 

Hivatal Fltunánszolgáltatisi • 'radii* (1082 Budapest,  Baross 
u. 66-68.)  bemutatja. 

Felhívom figyelmét, hogy a kilzahadieaSed fateításákoz szükséges feltételek 
határidőre történő nem te/jesítége  sirs di am ISO  folyásitásra, illetve a 
települési támogatisra, ezzel egyideig a bitralikkezelési támogatásra való jogosultsäga 
megszönik. 

Az ÖR.  14.  §  (3)  bekezdése értelmében a  (2)  bekezdtisben neghatározott hataridő a 
bitralékkezelési tfinogatásra jogosult inhiban benyüjtott, indokolissal ellátott kirelme alapján 
egy alkalommal  15  munkanappal rneghosszabbíthaté, melyet lepjuisőbb a határidd utolsó napjáig 
lehet benyújtsmi a Polgármesteri Hivatsdho7  

Mindezekre tekintettel a rendelkezö részben foglaltak alapján határoztam. 

A  tényállas alapjául elfogadott bizonyítókok, iratot 
- kérelem és annakjogazabályban megbatározott 
- az  Embed  Erőfonis Bizottság /2019.  ( ) szátnü hatitrozatiban foglalt javaslat. 

Felhívom figyelmét, hogy a jogosultaig feltételeit  &in*  Itinyeges tények, körülmények 
megváltozását (közös háztartisbah  eat sestet  váhozása, a háztartés havi jövedelmének 
változása, az  Mande)  lakóhely, tan:teeth'  holy  váltontsa, stb.)  15  napon belül köteles 
bejelentent a tamogatást negállapító szervnek. 

Tájékoztatom,  bogy  az ältalános közigazgresi  renderer& en% 2016.  évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Akr.)  53.  §  (1)  bekezdése  *lee, at  az eljárás valamely határnapot, 
határidőt önhibáján kivül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. 

Tájékoztatom továbbä, hogy az  OR. 9.  §  (5)  bekezdése szerint a kérelmező a kérelem 
benyújtásakor köteles  villain!,  hogy amennyiben védendti fogyasztól nyilvintartisba kerül  es 



nincs műszaki akadálya, gossiloskedik ag előrefigetás togyasztásmérők felszereléséről a 
hátralékkel érintett  dram-,  giziazolgáltabis  neaten. 

Felhívom tlevelmét, hogy az C4R.  14.  §  (4)  bekezdase éttehnsiben amennyiben a hátralékkezelési 
támogatásra jogosult szeraily a t4sbn8b4m egelesiogil önrész befizetését vállalta és a  (2) 
bekezdés szerinti kötelezettségének  us toss  Olsgati az  OW*  részletekben történő fizetésére a 
9.  §  (9)  bekezdésében foglalt  Meeks is a Közpoetnil benydjtott Ismételt 
kérelem benyújtásit követően vun lehetősége. 

A  határozatom jogalapja az Szt.  25.  §  (3) bane b) ponds, 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  b)  poutja,  (2)  bekezdése,  14.  §  (1)  bekezdése,  (2) 
bekezdés  b) pot*, (4)  bekez.dise. 
Érdemi döntésemet az fejsr.  50.  §  (2)(3)  bekezdOel,  53.  §  (1)  bekezdése, a  80.  §  (1)  bekezdés 
alapján a  81.  §  (1)  bekezdése szatinti batämtittiit  Weill. A  fellebbezés lebetősége az  Akt.  112. 

a  116.  §  (1)  bekezdése, vide/mitt  4 118. §(1)w(3)  bekezdése[  (dap* keen  meghatározásra. 
A  szociális igazgatási eljárásés az azzal összeaggisben  Judah  kftzigazgatási  per  az Szt.  16.  §-a 
alapján költség- és illetákmentes. 

Hatáskörömet a Magyarország belyi önkonnézmataira ezólő  2011.  évi CLOECKXDC. törvény  41. 
§(4)  bekezdése, az Szt.  4/A.  §  (1)  beteidés pie,  Az  OR. 3.  §-a, az Ma.  17.  §-a, 
illetékességemet az Szt.  32/A.  §  (1)  bekezdése, az  OR. 1.  §-a  es at  Akt.  16.  §  (1)-(2)  bekezdése! 
ällapftj meg. 

Budapest, 2019.  

dr. Sara Botond 
polgármester 

A  hatjrozatról értesülnek:  
I . 
2. JÓztváwsi Szocialis Szolgál Gyameeleeti  "wont  Dijinitralék-  Bs  Adósságkezelő 

Csoport 
3. Irattár 



előterjesztés  3.  számú melléklete 

Sorszám Név 
javasolt 

támogatási 
összeg: 

Józsefvárosi 
Gazdálkodási 
Központ Zrt. 

javasolt 
támogatási 

összeg: 
Főtáv 
Zrt. 

javasolt támogatási 
összeg: 

Elmiltmász 
Energiaszolgáltató 

Zit. 

javasolt 
támogatási 

összeg: 
Társasház 

.. 

javasolt 
támogatási 

összeg: 
Ft  összesen: 

A  JSZSZGYK 
javasolja a 
támogatást? 

Előzőleg 
részesült 

hátralékkezelési 
szolgáltatásban? 

2019-ban 
részesült 

települési vagy 
rendkívüli 
települési 

támogatásban? 
1. 

  

— 

  

iSen 

 

neat 

2. -- — 

 

— 

 

igen nein nem 
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