
A kihirdetés módja: kifüggesztés 
A kihirdetés napja: 2018. december 6. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2018. (XII.06.) 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 és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 

[A szociális ellátások megállapítása iránti kérelemhez be kell mutatni vagy mellékelni 
kell:....] 

,,h) e rendelet 6. § (2) bekezdés bb) alpontjában meghatározott támogatás esetén 30 napnál 
nem régebbi lakhatási kiadásokat igazoló számlaleveleket." 

2. § A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A Polgármesteri Hivatal, valamint az 1. § (5) bekezdése szerinti szervek az e rendeletben 
szabályozott kérelmek elbírálásához szükséges körülmények feltárása érdekében 
környezettanulmányt folytathat le, mely környezettanulmány legfeljebb 12 hónapig 
érvényes." 

3. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Nem állapítható meg települési, rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező vagy a 
családjában élő egyéb személy vagyonnal rendelkezik, kivéve a 2. § k) pontjában foglalt 
lakással kapcsolatban rendkívüli élethelyzet esetében." 

4. § A Rendelet 7. §~a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„Gyógyszerkiadás viseléséhez gyógyszertámogatásra az a szociálisan rászorult személy 
jogosult, akinek az Szt. 49. §-ban szabályozott közgyógyellátás iránti kérelme véglegesen 
elutasításra került és a havi rendszerességgel szedett gyógyszer költségének mértéke a család 
egy főre jutó havi jövedelmének 20%-át meghaladja és 
a) akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át, vagy 
b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 225%-át, vagy 
c) aki 70. életévet betöltött egyedül élő személy és a havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 325%-éX, vagy 
d) aki 70. életévet betöltött személy és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, vagy 
e) aki 80. életévet betöltött egyedül élő személy és havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-kt, vagy 
f) aki 80. életévet betöltött személy és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 425%-át." 

5. § A Rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A gyógyszertámogatás havi összege 9.000,- Ft, mely összeg előre három hónapra egy 
összegben kerül folyósításra." 

6. § A Rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A hátralékkezelésbe bevonható adóssággal rendelkező személy vagy család 
hátralékkezelési támogatásra jogosult, amennyiben 
a) a hátraléka a hátralékkezelésbe bevonható adósságtípusok közé tartozik és együttes 
összegük legfeljebb hétszázötvenezer forint," 

6/A § A Rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester a Képviselő-testület humánszolgáltatási hatásköreit gyakorló 
Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján dönt azon család vagy személy 
hátralékkezelési támogatásra való jogosultságáról, akik a 10. § (1) bekezdés a)-b), d)-i) 
pontjában foglaltaknak megfelelnek és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő 
esetén a 450%-át." 

7. § A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A hátralékkezelési támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatásra jogosult a 
hátralékkezelési támogatás megállapításáról szóló határozat véglegessé válását követő 15 
munkanapon belül: 
a) az adósságkövetelés jogosultjával a megállapodást, vagy a részletfizetési szerződést 
megköti, és 
b) az első alkalommal befizetett önrészről/ekről szóló igazolást a Polgármesteri Hivatalnak 
bemutatja, és 
c) a hátralékkezelési tanácsadóval a hátralékkezelési megállapodást megköti." 

8. § A Rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás azon személy részére 
állapítható meg, aki 
a) egyedül élő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át vagy 
b) egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 350%-át vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, de nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át." 

9. § A Rendelet 25. § (l)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő személyek részére 
rendkívüli települési támogatás évente egy alkalommal adható, összege 
a) lakás megsemmisülése, lakhatatlanná válása, életveszély miatti kiürítése esetében 
legfeljebb 100.000 Ft, 
b) temetési költségek esetében 50.000 Ft, amennyiben az elhunyt személy eltemettetésének 
költsége ennél kevesebb, abban az esetben a temetési számlán szereplő összeg, 
c) kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés esetében legfeljebb 
30.000 Ft. 

(2) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 
települési támogatás a 24. § (3) bekezdés a) és b) pontja esetében évente legfeljebb három 
alkalommal állapítható meg. 

(3) A (2.) bekezdésben meghatározott a rendkívüli települési támogatás legkisebb összege 
esetenként 5.000 Ft, legmagasabb összege legfeljebb 25.000 Ft. 

(4) A tárgyévben megállapítható, az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére a rendkívüli települési támogatás éves összege nem haladhatja meg 
a) a 60.000 Ft-ot a 24. § (3) bekezdés a) pontja szerinti személy esetében, 
b) az 50.000 Ft-ot, aki egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 
c) a 40.000 Ft-ot, aki egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 350%-át, 
d) az 50.000 Ft-ot, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 
e) a 40.000 Ft-ot, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át." 

10. § A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A biztonságos lakhatás anyagi lehetőségeinek megteremtése érdekében a fűtési költség 
viseléséhez fűtési hozzájárulás állapítható meg annak a Budapest VIII. kerület közigazgatási 
területén lévő ingatlannal rendelkező lakástulajdonosnak vagy bérlőnek, akinek 

3 



a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 
b) a kérelmező, valamint háztartásának tagja(i) életvitelszerűen a kérelemmel érintett lakásban 
él(nek)." 

11. § A Rendelet 27. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megállapítása iránti kérelem minden év október 1. 
napjától a tárgyévet követő év március utolsó napjáig nyújtható be. 

(4) A fűtési hozzájárulás november, december, január, február és március hónapokra 
állapítható meg." 

12. § (1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2019. január 01. napját követően benyújtott, támogatás iránti 
kérelmek esetében kell alkalmazni. 

Budapest, 2018. december 

Záró rendelkezések 
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a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 35/2018. (XII.06.) 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 rendelet eljárási szabályaira vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. 

a 3. §-hoz 

Korábbi elírás korrigálása. 

a 4. §-hoz 

A gyógyszertámogatás vonatkozásban a kérelmező jövedelemhatára emelkedik. 

az 5. §~hoz 

A támogatás összegét módosítja a gyógyszertámogatás vonatkozásban. 

a 6. §-hoz 

A hátralékkezelési támogatásba bevonható adósság összege emelkedik. 

a 6/A §-hoz 

A hátralékkezelési támogatás tekintetében a jövedelemhatár emelkedik. 

a 7. §~hoz 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépése miatt 
szükséges technikai átvezetés. 

a 8-9. §-hoz 

A rendkívüli települési támogatás vonatkozásban tartalmaz módosítást a kérelmező 
jövedelemhatára, valamint a megállapítás vonatkozásában. 

a 10-11. §-hoz 

A fűtési támogatásra való jogosultságot terjeszti ki. 

a 12.§-hoz 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
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