
A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2011. július 25.

    Dr. Mészár Erika
       a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete•

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2004. (VII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 35. § (2) bekezdésében, a 45. § (1) 
bekezdésében  kapott  felhatalmazása  alapján  az  Alkotmány  42/B.  §-ban  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.  §  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások,  valamint  a  személyes 
gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  37/2004.  (VII.15.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9.-15 §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„9.  §  A rendszeres  szociális  segélyre  jogosult  -  kivéve  az  egészségkárosodott  személyt  - 
köteles  a  rendszeres  szociális  segély  megállapításának  és  folyósításának  feltételeként 
együttműködni  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központtal  (a  továbbiakban: 
Központ).

10. § Az együttműködésre kötelezett személyt a Polgármesteri Hivatal köteles tájékoztatni az 
együttműködési kötelezettség eljárási menetéről és szabályairól. A rendszeres szociális segélyt 
megállapító határozat rendelkezik a Központtal  való együttműködési kötelezettség tartalmi 
elemeiről és az együttműködési kötelezettség elmulasztásának következményeiről.

11. § Az együttműködésre kötelezett személy köteles:
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 
napon belül  a Központnál megjelenni, és
b) nyilvántartásba vetetni magát, és
c) a beilleszkedését segítő programról (a továbbiakban: Program) írásban megállapodni a 
Központtal, és
d) teljesíteni a Programban foglaltakat.

• RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 37/2004.(VII.15.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE.

1



12. § Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a Központtól írásban kérni:
a)  indokolással  alátámasztva más Program kidolgozását,  ha a Központ  által  elkészített 
javaslattal nem ért egyet,
b)  kezdeményezheti  Programja  megváltoztatását,  módosítását,  amennyiben  szociális 
körülményeiben, egészségi állapotában változás áll be.

13. §. A Központ feladatai közé tartozik:
a) nyilvántartásba  venni  a  rendszeres  szociális  segélyben  részesülőt  a  jogerős 

határozat alapján,
b) figyelemmel  kísérni  a  határozatban  megállapított  határidő  betartását,  és  annak 

megszegése esetén megvizsgálni a mulasztás okát,
c) tájékoztatni a rendszeres szociális segélyben részesülőt a Program elkészítésének 

menetéről, a Programok típusairól, és az együttműködés szabályairól,
d) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az együttműködésre kötelezett 

személy  bevonásával  kidolgozni  az  egyénre  szabott  Programot,  és  arról  a 
személlyel írásos megállapodást kötni,

e) a  megállapodást  a  megkötésétől  számított  15  napon  belül  megküldeni  a 
Polgármesteri Hivatalnak,

f) folyamatosan  kapcsolatot  tartani  az  együttműködésre  kötelezett  személlyel, 
figyelemmel kísérni a Programban előírt kötelezettségek betartását legalább három 
havonkénti személyes találkozás útján,

g) legalább  évente  írásos  értékelést  készíteni  a  Program  végrehajtásáról  és 
amennyiben szükséges – az érintett személy bevonásával – azt módosítani,

h) az éves értékelés megküldésével tájékoztatni a jegyzőt a Program végrehajtásáról,
i) 5 munkanapon belül jelzéssel élni a jegyző felé, amennyiben az együttműködésre 

kötelezett személy az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

14.  §  Az  önkormányzat  az  együttműködésre  kötelezett  személyek  részére  szociális 
helyzetükhöz  és  mentális  állapotukhoz  igazodóan  az  alábbi  programtípusokat  biztosítja  a 
Központ keretében:
a) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozások,
b) csoportos, egyéni önsegítő foglalkozások,
c) életmódot formáló foglalkozások,
d)  oktatások,  átképzések,  különös  tekintettel  az  általános  iskolai  végzettség  és  első 
szakképesítés megszerzésére.

15. § (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési kötelezettségét megszegi, 
ha
a)  a  határozatban  megjelölt  időn  belül  nem  veszi  fel  a  kapcsolatot  a  Központtal 
nyilvántartásba vételének céljából, vagy
b) az előírt időpontban legalább két alkalommal nem jelenik meg, vagy
c) az együttműködési megállapodást nem írja alá, vagy
d) a beilleszkedési programban előírt kötelezettségeit két hónapig nem teljesíti.

(2)  Amennyiben  az  együttműködésre  kötelezett  személy  az  előírt  kötelezettségeinek 
önhibájából nem tesz eleget együtt nem működőnek minősül. 

(3) Az együttműködésre kötelezett a megjelenési kötelezettség elmulasztását kizárólag orvosi 
igazolással igazolhatja.”



2. § A Rendelet a következő 15/A.§ –al egészül ki:

„15/A. § (1) A bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, 
illetve  az  ellátás  jogosultja  a  lakókörnyezete  rendezettségének  biztosítására  vonatkozó 
feltételeket köteles teljesíteni.

(2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a bérpótló juttatást  kérelmező vagy 
jogosult  az  általa  életvitelszerűen  lakott  lakás  állagának  és  rendeltetésszerű 
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása körében köteles:

a) a lakásra vonatkozó jogszerű használat igazolására, és
b) a lakás a  mindennapi életvitelhez (alvás, főzés, étkezés, mosogatás, tisztálkodás, mosás, 
stb.) szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel való ellátására, és
c) a közszolgáltatások (elektromos áram, víz, gáz, távhő stb.) szabályos vételezésére, és
d) együttműködni a fertőző betegségek kialakulásának és terjedésének megelőzése céljából a 
lakás rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésében, és
e) a lakás padlózatának, falazatának folyamatos tisztán tartására, takarítására, és
f) a mosásra, valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáló vizes helyiség(ek) és a mindennapi 
használatra  alkalmas  módon  kiépített  és  meglévő  személyes  használatú  illemhely 
rendeltetésszerű használatára, rendszeres takarítására, és
g) állattartás esetén az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartására.

(3) Önkormányzati bérlakás esetén a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a (2) 
bekezdésben  meghatározottakon  kívül  köteles  a  lakásra  vonatkozó  bérleti  szerződésben 
foglaltak maradéktalan betartására.

(4)  A  (2)-(3)  bekezdésben  meghatározott  feltételek  teljesítésére  a  kérelmezőt,  illetve  a 
jogosultat  a  megfelelő,  de  legalább ötnapos  határidő  tűzésével  a  jegyző  –  az  elvégzendő 
tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.

(5) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra 
jogosult személynek, aki a (4) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem tesz eleget az előírt 
kötelezettségeinek.

(6) A kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a bérpótló juttatásra való jogosultság 
megállapítását  követően  is  köteles  folyamatosan  biztosítani  a  (2)-(3)  bekezdésben 
foglaltakat.”

3. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) Az átmeneti segély a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint  az  időszakosan  vagy  tartósan  létfenntartási  gonddal  küzdő  személyek  részére  e 
rendeletben meghatározottak szerint alkalmanként nyújtható támogatás.

(2) Alkalmanként nyújtható átmeneti segély annak a személynek, aki 
a) egyedül élő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy,
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b) egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át vagy, családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 
öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegét,  de  nem haladja  meg  az  öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 

(3) Az átmeneti segély az (1) bekezdés a) pontja esetében évente legfeljebb háromszor, az (1) 
bekezdés b) pontja esetében évente egyszer állapítható meg.

(4) A megállapítható átmeneti segély legkisebb összege esetenként 5.000,- Ft.

(5) A tárgyévben megállapítható átmeneti segély éves összege személy vagy családonként a 
40.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

(6)  Az  alkalmanként  megállapítható  átmeneti  segély  iránti  kérelmek  benyújtása  között, 
ugyanazon kérelmező – személy vagy család - esetén legalább három hónapnak kell eltelnie. 

(7) Nem állapítható meg az átmeneti segély:

a) azon személy részére akinek - saját maga vagy családtagja(i) - a kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónapban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át 
meghaladó összegű adósságcsökkentési támogatás került megállapításra és folyósítása 
megkezdődött,  ha  egy  főre  jutó  havi  jövedelme  az öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át meghaladja,  

b) azon személy részére aki  -  saját  maga vagy családtagja(i)  -  a  kérelem benyújtását 
megelőző  hónapban  havi  3500,-  Ft-ot  meghaladó  összegű  lakbértámogatásban 
részesül, 

c) azon személy részére aki  -  saját  maga vagy családtagja(i)  -  a  kérelem benyújtását 
megelőző hónapban  havi 3500,- Ft-ot meghaladó összegű normatív lakásfenntartási 
támogatásban,  vagy  adósságkezelési  szolgáltatáshoz  kapcsolódó  lakásfenntartási 
támogatásban  részesül,  ha  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelme  az öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja, 

d) azon  személy  részére,  aki  a  kérelem benyújtását  megelőző  12  hónapban  a  külön 
önkormányzati  rendeletben meghatározott rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
részesült,

e) azon személy részére aki - saját maga vagy családtagja(i) - vagyonnal rendelkezik, 

f) azon személy részére aki - saját maga vagy családtagja(i) - jogosulatlanul vett igénybe 
pénzbeli  vagy  természetben  nyújtott  szociális  támogatást  és  visszafizetési 
kötelezettségének teljes mértékben nem tett eleget,

g) azon személy részére,  akinek  -  saját maga vagy családtagja(i) - a Budapest Főváros 
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat felé helyi adó, gépjárműadó, bírság, eljárási 
illeték, továbbá saját vagy idegenben kimutatott adók módjára behajtandó köztartozás 
(pénzbírság, közigazgatási bírság, helyszíni bírság stb.) fizetési kötelezettsége áll fenn, 
amíg azt nem rendezte.



4. § A Rendelet 21. §–a a következő (17) bekezdéssel egészül ki: 

„(17)  A lakbértámogatás  összegének  megállapításakor  a  legközelebbi  0  vagy  5  forintra 
végződő összegre történő felfelé kerekítés szabályai érvényesülnek.”

5.  § (1)  Ez  a  rendelet  –  a  (2)  bekezdésben foglalt  kivétellel  -  2011.  augusztus  1-jén lép 
hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2. §-a 2011. október 1-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit csak az új 
kérelmek esetében és a folyamatban lévő ügyek esetében a soron következő felülvizsgálat 
során kell alkalmazni, a 3. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja, 16. §-a.
(2) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Budapest, 2011. július ….

Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté
  a jegyzőt helyettesítő aljegyző     polgármester
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