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Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľos onkormányzat
Képviselő-testüIetének

45ĺ2013. (x.01.) iinkormányzati ľendelete

^ 
pénzbeli és teľmészetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes

gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabáiyairő| sző|ő 3712004. (vil.15.)
tinkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testtilete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatáĺozott feladatkorében eljáľva, a
szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tĺirvény 26. $-abarl foglalt
fęlhatalmazás a|apjáĺ a következőket renđeli el:

1. $ A pénzbeli és természetben nyrijtott szociális ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások he|yi szabályairól sző|ő 3712004. (VII.15.) számú
önkormányzati rende|et (a továbbiakban: Rendelet) 7. $ (3) bekezdése a kĺjvetkező c) ponttal

egésziil ki:
,, c) a normatív lakásfenntartási támogatáshoz kapcsoĺódó téli támogatós. ''

2. $ ARendelet 16. $-a elé azalábbi címkerĹil:

,,4 n o rmatív l a k ú sfe n ntart ds í t dmo g atds h o z k ap c s o l ó ď ó té l í tdmo g atds,,

3. $ A Rendelet 16, $-a helyébe az alÍhbi ľendelkezés lép:

,116. S
(I) Azon személy, aki december hónapban és ąz azt kovető év február utolsó napja kozötti

időszakon belül normatív lalaźsfenntartósi támogatásban részesül, december, valamint
januáľ ,ts február hónapra a rezsi kiadásainak csökkentése érdekében alanyijogon 3

alknlommal havi 3000 Ft ĺ)sszegű pénzbeli tómogatósban részesĺil.
(2) Az (I) bekezdésben meghatározott támogatás a lakaýnntaľtási támogatósban

részesülő személy részére december, január, február hónapot kovető hónap 20.

napjáig postai útonvagl átutalással kerül kifizetéSre.',

4. $ E rendelet2013. november 01. napján |éphatá|yba.

5. $ E rendelet ahatáIyba lépést követő napon hatá|yát veszti.

Budapest, 20|3. októbeľ 17.
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Indokolás

apénzbe\í és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szeméIyes gondoskodást

nyujtó szociális ellátások helyi szabályaiľól szőIő 3712004. (vil.15.) önkormanyzatirendeIet
mó do s ításáró l s zó l ó 4 5 l 20 1 3 . (X.24 .) önkormány zati r enďelethez

A hideg időjaĺás, a fiĺtési szezon közeledtével a lakosságrészéróI egyre nagyobb számbarl
érkeznek jelzések arľól, hogy atéIi ídoszak rezsikiadásainak kiegyenlítése a ľezsicsökkentés
ellenére is súlyos anyagí terhet ľó rájuk. Az önkoľmtnyzat a lehetőségeihez mérten támogatja

a kerĹiletben éIo, anyagíLagĺehéz helyzetben é1ő családokat, egyedülállókat.

1.-2. $-hoz
A rend szere s, valamint az es eti p énzb eli ellátás ok formáit hatát ozza me g.

3. $-hoz
A noľmatív lakásfenntartási támogatáshozkapcsolódó téli támogatás jogosulti korét, a

támo gatás mértékét é s fo lyó s ításának szab ály ait határ ozza me g.

4-5. $-hoz
Hatályba léptető rendelkezé seket tarta|maz.


