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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az  SZMSZ szerint véleményezi: - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

L Tényállás és a döntés tartalminak részletes ismertetése 
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. (111.01.)  számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)  2015. 
március  1.  napján lépett hatályba.  A  Rendelet hatályba lépése óta több módosításon ment keresztül. 

Jelen előterjesztés tárgya a Rendelet  19.  §-ának módosítása. 

A 19.  § rendelkezik a lakóbáz gázvezetékének felújításából adódó, gázszolgáltatásból való kizárás 
időtartamán nyújtható támogatásról, mely jelenleg csak az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérlőinek a többletkiadások pótlásához adható, a lakástulajdonosok nem vehetik igénybe ezt a 
támogatási formát. 

Jelenleg a rendelet ezen része megkülönböztető, és kizárja a támogatásból a lakástulajdonnal 
rendelkezőket, azonban számos esetben érkezett jelzés az egész épületet érintő gázszolgáltatásból való 
kizárásról olyan társasházak lakosaitól, ami nem Önkormányzati tulajdonú. 
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Fentiek alapján lakossági igény mutatkozik a támogatás kibővítésére, ezért javaslatunk szerint a 
Rendelet  19.  §-ából kikerülne a megkötés, miszerint csak az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérlőinek lenne ez a lehetősége. Módosítási javaslatunk azt tartalmazza, hogy a Rendelet hatályába 
tartozó személyek, függetlenül a lakásjogcímétől, igénybe vehessek ezt a támogatási formát. 

Fentiekre tekintettel a Rendelet módosítását javasoljuk az I. melléklet szerinti tartalommal: 

II. A  beterjesztés indoka 
A  rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a gázvezetékének felújításából adódó, gázszolgáltatásból való kizárás nevű települési 
támogatás jogosultsági körének kibővítése. 

A  rendelet módosítása pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület hatásköre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi  111. 
törvény  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  26.  §-ában,  32.  §  (3)  bekezdésében,  45.  §  (1)  bekezdésében 
foglaltakon alapul.  A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLX.XXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.)  42.  § I. pontja alapján a rendeletalkotás a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatásköre. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021. (1.29.)  számú kormányrendelet  1.  §-a értelmében a 
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező rendelet módosítás elfogadását. 

Rendeletalkotási javaslat! 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a pénzbeli 
és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi 
szabályairól szóló  10/2015.  (III.01.) önkormányzati rendelet módosítását. 

Melléklet:  Rendelet-tervezet 

Budapest, 2021. 

Pikó András s.k. Szili-Darók Ildikó s.k. 
polgármester alpolgármester 
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Melléklet az előterjesztéshez: Rendelet tervezet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2021.  ( ) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015. (111.01.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló  27/2021. (1.29.)  számú kormányrendelet  1.  §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdése alapján a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, 

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  HI.  törvény  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  26.  §-ában,  32.  §  (3)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.  §  (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.  (Lll.  01.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  19.  §  (1) 
bekezdésben az »Önkormányzati tulajdonában lévő lakások bérlőinek" szövegrész helyébe az „az 
arra rászorulónak" szöveg lép. 

(2) A  Rendelet  19.§ (3)  bekezdésében az „és az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásban bérlőkéni" 
szövegrész helyébe az „életvitelszerűen " szöveg lép. 

(3) A  Rendelet  19.§ (5)  bekezdés  b)  pontja helyébe a következő rendelkezés  lip: (A  kérelemhez 
mellékelni kell:) 

„b,)  amennyiben a lakásban bérlőként lakik, a bérleti szerződést" 

2.  § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon  lip  hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

Budapest, 2021.  .... 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Pikó András 
jegyző polgármester 
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INDOKOLÁS 

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

módosításáról szóló  ..../2021.  ( ...... ....) 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. (111. 01.) 

önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain. 

2. Részletes indokolás 

az  1.§-hoz 

A  Rendelet módosításával lehetőség a nem Önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében is a 

gázvezetékének felújításából adódó, gázszolgáltatásból való kizárás időtartamára nyújtható települési 
támogatás igénybevételére. 

a  2.  §-hoz 

A  hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

A  pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló  .../2021.  (........) önkormányzati rendelethez 

1. Társadalmi hatások 

Az elsődleges  eel  a rendelet módosításban az,  bogy  az önkormányzati segítség szélesebb körben elérje 
a célját. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A  rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális jellegű kiadásai a korábbiakhoz képest nem 
emelkedik. 

3. Környezeti  es  egészségügyi következmények 

A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

Szélesebb körben juthatnak hozzá a lakosok az önkormányzat segítségéhez. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi is pénzügyi feltételek 

A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek változnak, a pénzügyi 
feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
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A  pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól 

szóló 
10/2015. (111.01.)  önkormányzati rendelet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021.  ( ) 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 

19.  §  (1)  Az Önkormányzat tárgyév október  15. 
napjától tárgyévet követő április  15.  napjáig 
Budapest  VIII. kerület közigazgatási területén 
lévő lakóház gázvezetékének felújításából 
adódó, gázszolgáltatásból való kizárás 
időtartamára az Önkormányzati tulajdonában 
kyle' 
lakások bérlőinek a többletkiadások pótlásához 
fűtési díj kompenzációs támogatást (a 
továbbiakban: fűtési díj kompenzáció) nyújt.  
(3)  Fűtési díj kompenzációban részesülhet az a 
személy, akinek családjában az egy fogyasztási 
egységre jutó havi nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének  400  %-át, és aki igazolja, hogy az 
adott lakóházban és az Önkormányzat 
tulajdonában  idyl;  lakásban bérlőként lakik.  
(5) A  kérelemhez mellékelni kell: 
a) a kérelem benyújtását megelőző havi 
elektromos áram szolgáltató által kiállított 
részáramszámla kivonatot, 
b) bérleti szerződést. 

19.  §  (1)  Az Önkormányzat tárgyév október  15. 
napjától tárgyévet követő április  15.  napjáig 
Budapest  VIII. kerület közigazgatási területén lévő 
lakóház gázvezetékének felújításából adódó, 
gázszolgáltatásból való kizárás időtartamára az arra 
rászorulónak a többletkiadások pótlásához fűtési 
díj kompenzációs támogatást (a továbbiakban: 
fűtési díj kompenzáció) nyújt. 

(3)  Fűtési díj kompenzációban részesülhet az a 
személy, akinek családjában az egy fogyasztási 
egységre jutó havi nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének  400  %-át, is aki igazolja, hogy az adott 
lakóházban életvitelszerűen lakik. 

(5) A  kérelemhez mellékelni kell: 
a) a kérelem benyújtását megelőző havi elektromos 
áram szolgáltató által kiállított részáramszámla 
kivonatot, 
b) amennyiben a lakásban bérlőként lakik, a 
bérleti szerződést. 
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