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Czukkerné dr. Pintér Erzsébet s.k.
jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2020. (IX.25.) 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  a  Képviselő-testületnek  az
Alaptörvény  32. cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  jogalkotói  hatáskörében  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  23.  §  (5)
bekezdés 11.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és 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 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) 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A rendelet hatálya 29/A. § (1) bekezdés d) pontjában szabályozott esetekben az 1. § (1)
bekezdésben  foglaltakon  túlmenően  kiterjed  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli
élethelyzetbe a 2. § kd) pontja alapján kerülő kiskorú gyermekekre, törvényes képviselőikre,
akik életvitelszerűen a VIII. kerület közigazgatási területén élnek.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

a) család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott  feltételekkel rendelkező
közeli hozzátartozók közössége;

b) egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott személy;

c) egyedül élő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy;

d) gyógyszer:  a  gyógyszerforgalmazás  általános  szabályairól  szóló  jogszabályban
meghatározott gyógyszer és magisztrális gyógyszer,

e) hátralékkezelésbe bevonható adósságtípusok:

ea) közüzemi  díjtartozás:  vezetékes  gáz-,  áram-,  távhő-szolgáltatási,  víz-  és
csatornahasználati,  szemétszállítási,  több  lakást  tartalmazó  lakóépületeknél,
háztömböknél központi fűtési díjtartozás, a – bármely szolgáltatónál – 
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szabálytalanul  vételezett  szolgáltatás  díjának,  továbbá  a  jogi  eljárási  díj  a  per-  és
postaköltség kivételével,

eb) közösköltség-hátralék a per- és postaköltség kivételével,

ec) a lakbér- és kapcsolódó különszolgáltatási díjak;

f) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti személyek közössége;

g) jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel;

h) közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy;

i) lakás  fenntartásával  kapcsolatos  rendszeres  kiadások:  lakbér  és  kapcsolódó
különszolgáltatási  díjak,  lakáshasználati  díj,  albérleti  díj,  közös költség,  villanyáram,
vízfogyasztás, gázfogyasztás, távhő-szolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítás díja,
ház központi fűtés díja;

j) önrész: a hátralékkezelésbe bevont adósságtípusoknak a hátralékkezelési támogatáson
felüli összege, melyet a díjhátralék kezelésére jogosult adóssága csökkentése érdekében
az adósságkövetelés jogosultja felé teljesít

k) rendkívüli élethelyzet: olyan helyzet, amely akut módon veszélyezteti a kérelmező vagy
családja  legalapvetőbb  étkezési,  egészségügyi  és  lakhatási  igényeinek kielégítését  az
alábbi okok következtében:

ka)  a  kérelmező  által  életvitelszerűen  lakott  lakás  elemi  csapás  vagy  más  ok
következtében  megsemmisült  vagy  átmenetileg  vagy  tartósan  lakhatatlanná  vált
vagy az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el;

kb) a kérelmező elhunyt eltemettetéséről gondoskodik;

kc) a kérelmező sérelmére bűncselekményt vagy szabálysértést követtek el;

kd) járvány vagy más ahhoz hasonló rendkívüli veszélyhelyzet következtében;

l) vagyon: az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon;

m) veszélyhelyzet: az Alaptörvény 53. cikkében és a további vonatkozó jogszabályokban
meghatározott és azzal összhangban kihirdetett veszélyhelyzet.

n) fogyasztási egység: a családon vagy háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszám, ahol

na) az első nagykorú személy arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként
nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,

nb) a második nagykorú személy arányszáma 0,9,

nc) minden további nagykorú személy arányszáma 0,8

nd) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,

ne) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,

nf) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a nd) és
ne) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni,

ng)  az  na)-nd) szerinti  arányszám  0,2-vel  növekszik,  ha  a  személy  fogyatékossági
támogatásban részesül.”
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3. § A Rendelet 9. §-a (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(9) A  Józsefvárosi  Szociális  Szolgáltató  és  Gyermekjóléti  Központ  a  kérelmezővel  az
előzetes együttműködés során egy hónapra szóló együttműködési megállapodást köt és
az előzetes együttműködés időtartama alatt köteles vizsgálni 

a) a kérelmező és háztartásának jövedelmi helyzetét, havi bevételeit, kiadásait,

b) a hátralék felhalmozódásának okait, mértékét, időtartamát,

c) a kérelmező háztartásának fizetőképességét és fizetési hajlandóságát, 

d) az önrész és a havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési képességét és
készségét, ennek keretében vizsgálja a kérelem benyújtásakor és a hátralékkezelési
szolgáltatás  igénybe  vételekor  fennálló  egy  főre  jutó  jövedelem  és  a  havi
rendszeresen jelentkező kiadások arányát,

melyek együttes figyelembe vételével dolgozza ki a javaslatát.”

4. § A Rendelet 23/A §- a következő (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:

(5) A Józsefvárosi  Szociális  Szolgáltató  és  Gyermekjóléti  Központ  a  (3) bekezdés  szerint
benyújtott kérelmet a 4. § (5) bekezdés szerinti környezettanulmány elvégzését követően a
támogatás  megítélésére  vagy  elutasítására  vonatkozó  javaslatával  együtt  a  kérelem
benyújtását követő tizenötödik munkanapig a Polgármesteri Hivatal felé továbbítja.

(6) A hátralékkiegyenlítő támogatás mértéke a részletfizetési megállapodásban meghatározott
hátralék legfeljebb 49%-a.”

5. § A Rendelet 26/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„ (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető - a 2. §  kd) alapján – járvány
következtében  rendkívüli  élethelyzetbe  került  személyek  részére  rendkívüli
települési támogatást nyújthat

a) maximum  30.000,- Ft  összegben,  amennyiben  családjában  az  egy
fogyasztási  egységre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 200%-át, de nem haladja meg a 300%-
át,

b) maximum  50.000,- Ft  összegben,  amennyiben  családjában  az  egy
fogyasztási  egységre  jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.”

6. § A Rendelet 29/A. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„d) a rendelet 2. §.  kd) pontja szerinti rendkívüli élethelyzet következett be a kérelmező és
gyermeke életében,”

7. § Hatályát veszti a Rendelet14. § (5) bekezdése.
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8. § Nem lép hatályba a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 39/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, 16. §-a, 32. §-
a, 47. §-a

9.§ (1) E rendelet 2020. október 01. napján lép hatályba.

Budapest, 2020. szeptember 24.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet s.k. Pikó András s.k.

jegyző polgármester
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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 46/2020. (IX.25.) 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

a 1. §-6. §-hoz

A Szociális Rendelet módosításával a hátralékkezelési támogatás igénybevételének feltétele
lesz könnyebb, illetve technikai módosításokat tartalmaz.

a 7-9. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

5


