Budapest Józsefváros Önkormányzatának

50/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete

a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször
módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról *
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 38. § és 45. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi
szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 27. § (1) bekezdés b) pontja helye a következő rendelkezés lép:
„b) az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200
%-át.”

2.§

A Rendelet az alábbi 30/A. §-al egészül ki:
„30/A. §. (1) A 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak kivételével lakásfenntartási
támogatásra jogosult az is, aki az adósságkezelési szolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletben meghatározott adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési
támogatásban részesült.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakásfenntartási támogatás az adósságkezelés
időtartamára, de legalább 1 évre kerül megállapításra.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott lakásfenntartási támogatás havi összege a 27. § (2)
bekezdésben meghatározott összeg 150 %-a.”
*

Rendelkezései beépítve a 35/1996.(VI.25.) ök. sz. rendeletbe.

3.§

A Rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 40. §
„(1) Temetési segély annak nyújtható, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de
a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segélyre jogosult lehet, az akinek háztartásban élő személyek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedül élő esetén annak 250 %-át.
(3) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. tv. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült.
(4) A temetési segély összege egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 180 %-a, családban élő esetén annak 150 %-a.
(5) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni szükséges:
a) a 30 napnál nem régebbi 11. § szerinti jövedelemigazolásokat,
b) a kérelmező nevére kiállított temetési számla eredeti példányait,
c) a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát.

4.§

A Rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti.

5. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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