
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2021. (V.20.) 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 Polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről  szóló  27/2021.  (I.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 III. 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. (III. 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
bérlőként” szövegrész helyébe az „életvitelszerűen” szöveg lép.

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

„b) amennyiben a lakásban bérlőként lakik, a bérleti szerződést.” 

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

** RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A  10/2015.(III.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE.



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 13/2021. (V.20.) 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.§-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. 


