
A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2022. szeptember 22.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

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

rendelet és a szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló
32/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete az 1. alcím tekintetében a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 45. § 
(1) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, 
valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. 
§ (1) és (2) bekezdésében, és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 
11. és 1 la. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a 2. alcím tekintetében a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1 la. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

rendelet módosítása

1. § A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Szoc. rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 
és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) 
bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
11. és 1 la. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”

2. § A Szoc. rendelet 2. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
,,o) fűtési- és rezsi támogatás: fűtés-, áram- és vízszolgáltatás költségének megfizetésére 
biztosítható támogatás.”
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3. § A Szoc. rendelet 4. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki: „(14) A folyósított, 
azonban a megadott folyósítási címről vagy fizetési számláról visszaérkező települési 
támogatás, rendkívüli települési támogatás ismételt folyósításáról a jegyző egy alkalommal - 
külön kérelem nélkül - intézkedik. Amennyiben az ismételten folyósított települési támogatás, 
rendkívüli települési támogatás átvétele az ügyfél önhibáján kívül hiúsult meg, úgy a jegyző - 
külön kérelemre - egy alkalommal ismételten gondoskodik a támogatás folyósításáról, mely 
kérelem benyújtásának az első kiutalástól számított négy hónapon belül van helye.”

4. § A Szoc. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az e 
rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén az Önkormányzat a Budapest Vili, 
kerület közigazgatási területén élő és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező jogosult - az Szt. 3. § (1) bekezdésében meghatározott személy vagy 
menedékesként elismert személy - részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és 
természetbeni szociális rászorultságtól függő ellátásokat nyújt.”

5. § (1) A Szoc. rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hátralékkezelésbe bevonható adóssággal rendelkező személy vagy család hátralékkezelési 
támogatásra jogosult, amennyiben)
„e) lakásának mérete nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott mértéket,”

(2) A Szoc. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A 
hátralékkezelési támogatás odaítélésénél az elismert lakásnagyság: egy vagy két fő esetén 
legfeljebb 75 m2 és minden további személy után legfeljebb 15-15 m2.

6. § A Szoc. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Amennyiben a 
kérelmező egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme meghaladja a 10. § (1) bekezdés c) 
pontja szerinti mértéket, azonban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500%-át és a 10. § (1) bekezdés a) és b), valamint d)-i) pontjában foglalt 
jogosultsági követelményeknek megfelel, a hátralékkezelési támogatásra való jogosultságról a 
képviselő-testület humánszolgáltatási hatásköreit gyakorló bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) javaslata alapján a polgármester dönt. (2) Amennyiben a kérelmező kizárólag a 10. 
§ (1) bekezdés d) vagy e) pontjában foglalt feltételeknek nem felel meg, úgy a támogatásra való 
jogosultság megállapításáról a Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. (3) Amennyiben 
az adóssággal érintett lakás bérleti szerződését a bérbeadó hátralék miatt felmondta, azonban a 
kérelmező a 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, a hátralékkezelési támogatásra való 
jogosultságáról a Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt azzal, hogy a hátralékkezelési 
szolgáltatásba csak a lakbér, lakáshasználati díj és kapcsolódó különszolgáltatási díjhátralék 
vonható be.”

7. § A Szoc. rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az önrész 
részletekben történő megfizetése esetén a hátralékkezelési támogatásra jogosult részletfizetési 
kötelezettségének minden hónap 20. napjáig köteles eleget tenni és azt igazolni a Szociális 
Szolgáltatónál. A hátralékkezelési támogatásra jogosult köteles továbbá a tárgyhavi lakhatási 
kiadások befizetését igazoló bizonylatokat a Szociális Szolgáltatónál bemutatni.”

8. § A Szoc. rendelet 23/B. § ( 1 ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „23/B. § ( 1 ) 
Az Önkormányzat 1. melléklet szerinti mértékű étkeztetési támogatást nyújt az Önkormányzat 
fenntartásában működő óvoda, valamint - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló 
ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmény kivételével - a tankerületi központ, illetve a 
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szakképzési centrum által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületben működő nevelési
oktatási intézményben, szakképző intézményben gyermekétkezést igénybe vevő részére.”

9. § A Szoc. rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az (1) 
bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás azon személy részére állapítható 
meg, akinek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a) nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, vagy b) meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, azonban ba) egy fős háztartás 
vagy két fős család esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 450%-át, vagy bb) három vagy több fős család esetén nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.”

10. § A Szoc. rendelet 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A 
tárgyévben megállapítható, az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy 
részére a rendkívüli települési támogatás éves összege nem haladhatja meg a) a 75.000,- Ft-ot 
a 24. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, b) a 60.000,- Ft-ot, akinek a családjában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át, c) az 50.000,- Ft-ot, akinek a családjában az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%- 
át, azonban ca) egy fős háztartás vagy két fős család esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 450%-át, vagy eb) három vagy több fős család esetén nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át."

11. § A Szoc. rendelet a következő 26/B.§-al egészül ki: ,.26/B. § (1) A 24. § (1) bekezdésben 
meghatározott személy részére rendkívüli települési támogatás a 24. § (3) bekezdésében foglalt 
jövedelemhatár figyelembevételével egy naptári éven belül egy alkalommal utalvány 
formájában állapítható meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege a tárgyéven belül 
egy alkalommal 10.000,- Ft.”

12. § A Szoc. rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A 
biztonságos lakhatás anyagi lehetőségeinek megteremtése érdekében, a fűtés-, áram- és 
vízszolgáltatás költségének viseléséhez fűtési- és rezsi támogatás állapítható meg annak a 
Budapest VIII. kerület közigazgatási területén lévő lakásban életvitelszerűen lakó személynek, 
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) 
legfeljebb két fős háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%- 
át, vagy b) három vagy több fős háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át."

13. § A Szoc. rendelet 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A fütési- 
és rezsi támogatás összege 6000 Ft/hó, amely a kérelmező által megjelölt szolgáltató felé, 
minden hónap ötödik napjáig közvetlenül kerül folyósításra."

14. § A Szoc. rendelet 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A 
kérelmezőt a fűtési- és rezsi támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, 
szeptember hónapban benyújtott kérelem esetén október első napjától illeti meg.”

15. § A Szoc. rendelet 27. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: „(9) Amennyiben a 
kérelmező a fűtési- és rezsi támogatást nem közüzemi szolgáltató által biztosított fűtési módhoz 
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veszi igénybe vagy előre fizetős mérőórával rendelkezik a támogatás készpénzben kerül 
kifizetésre. Készpénzben történő kifizetés esetében a kérelmező köteles a támogatási időszak 
lejártát követő 30 napon belül a megvásárolt fűtőanyagról a támogatásra jogosult részére 
kiállított számla benyújtásával, a támogatási összeg egészével a Polgármesteri Hivatal felé 
elszámolni.“

16. § A Szoc. rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

17. § A Szoc. rendelet
1. 2. § a) pontjában az „az Szt.” szövegrész helyébe az „a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)“ szöveg.
2. 2. § ng) alpontjában az ..na)-nd)” szövegrész helyébe az ..na)-nc)“ szöveg,
3. 3. §-ában a „Gyvt.” szövegrész helyébe a „gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)“ szöveg.
4. 6. § (2) bekezdés be) alpontjában a „fűtési költség viseléséhez,“ szövegrész helyébe a 

„fűtési- és rezsiköltség viseléséhez,” szöveg.
5. 9. § (2) bekezdésében az „a továbbiakban: Központ“ szövegrész helyébe az „a 

továbbiakban: Szociális Szolgáltató" szöveg,
6. 9. § (3) bekezdésében a „Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központnál“ szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltatónál" szöveg,
7. 9. § (7) bekezdésben a „Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ” 

szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltató” szöveg,
8. 9. § (7) bekezdésben a „tizenötödik munkanapig” szövegrész helyébe a „tizenöt 

munkanapon belül“ szöveg.
9. 9. § (9) bekezdésben a „Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ” 

szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltató” szöveg,
10. 10. § ( 1 ) bekezdésében a ..személy” szövegrész helyébe a „kérelmező" szöveg,
11. 10. § (1) bekezdés g) pontjában a „Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központnak az" szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltató a" szöveg,
12. 12. §-ában a „személy vagy család" szövegrész helyébe a ..kérelmező” szöveg,
13. 14. § (1) bekezdésében az „az adós” szövegrész helyébe az „a hátralékkezelési 

támogatásra jogosult” szöveg,
14. 14. § (2) bekezdésében a ..támogatásra jogosult" szövegrész helyébe a ..hátralékkezelési 

támogatásra jogosult" szöveg,
15. 15. § ( 1 ) bekezdésében a „Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ” 

szövegrész helyébe a ..Szociális Szolgáltató" szöveg,
16. 15. § (2) bekezdés h) pontjában az „a kérelmezővel az” szövegrész helyébe az „az adóssal 

a" szöveg.
17. 15. § (2) bekezdés j) pontjában az „a hátralékkezelési támogatásra jogosulttal” 

szövegrész helyébe az „az adóssal" szöveg.
18. 15. § (2) bekezdés m) pontjában az „az adós" szövegrész helyébe az ..a hátralékkezelési 

támogatásra jogosult" szöveg,
19. 15. § (3) bekezdésében a „Központtal” szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltatóval” 

szöveg,
20. 16. §-ában az ..Az adós" szövegrész helyébe az ..A hátralékkezelési támogatásra jogosult” 

szöveg,
21. 16. §-ában a „bemutatni is igazolni" szövegrész helyébe az „igazolni és bemutatni” 

szöveg,
22. 17. § ( 1 ) bekezdésében a ..jogosult” szövegrész helyébe a „hátralékkezelési támogatásra 

jogosult" szöveg.
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23. 18. §-ában a ..hátralékkezelési támogatásban részesülő személy” szövegrész helyébe a 
„támogatásra jogosult" szöveg,

24. 19. § (3) bekezdésében a „családjában" szövegrész helyébe a „háztartásában" szöveg,
25. 23/A. § (1) bekezdés f) pontjában a „Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központnak" szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltatónak" szöveg.
26. 23/A. § (2) bekezdésében a „Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központnál" szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltatónál" szöveg,
27. 23/A. § (5) bekezdésében a „Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ” szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltató" szöveg,
28. 23/D. § (3) bekezdésében a „3 hónapon igényelhető” szövegrész helyébe a „3 hónapon 

belül igényelhető” szöveg,
29. 24. § (4) bekezdésében a „8 napon” szövegrész helyébe a „3 hónapon” szöveg,
30. 25. § (2) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,
31. 25. § (3) bekezdésében a „legfeljebb öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” 

szövegrész helyébe a „30.000,- Ft, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás esetén 40.000,- Ft” szöveg,

32. 25. § (5) bekezdésében a „40.000 Ft-ot” szövegrész helyébe az „50.000 Ft-ot” szöveg,
33. 25. § (6) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „egy” szöveg.
34. 26. § (1) bekezdésében a „Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság” szövegrész 

helyébe a „Bizottság” szöveg,
35. 26. § (2) bekezdésében a „Központot" szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltatót" 

szöveg,
36. 27. § (3) bekezdésében az „október” szövegrész helyébe a „szeptember" szöveg,
37. 27. § (7) bekezdésében a „fűtési hozzájárulás" szövegrész helyébe a „fűtési- és rezsi 

támogatás” szöveg,
38. 27. § (8) bekezdésében a „fűtési hozzájárulással" szövegrész helyébe a ..fűtési- és rezsi 

támogatással" szöveg,
39. 29. § (2) bekezdésében a „Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ” 

szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltató" szöveg,
40. 29. § (3) bekezdésében a „Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ” 

szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltató” szöveg,
41. 29/C. § (3) bekezdésében a „Központnál” szövegrész helyébe a „Szociális 

Szolgáltatónál“ szöveg,
42. 29/C. § (5) bekezdésében a „Központot" szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltatót" 

szöveg,
43. 29/C. § (6) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltató” 

szöveg,
44. 32 § (2) bekezdésében a „Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ” 

szövegrész helyébe a „Szociális Szolgáltató” szöveg
lép.

18. § Hatályát veszti a Szoc. rendelet
a) 1. § ( 1 )-(3) bekezdése,
b) 4. § (6) bekezdése,
c) 6. § (2) bekezdés be) alpontja,
d) 15. § (3) bekezdésében a „különösen” szövegrész,
e) 23/B. § (2) és (3) bekezdése,
f) 24. § (7) bekezdésében a .,- 27. § (5) bekezdésében foglalt támogatási fonna kivételével 

szövegrész,
g) 26/A. § (4) bekezdése,
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h) 9/A. alcíme,
i) 37. § (3) bekezdése,
j) 2. melléklete.

2. A szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. 
(VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

19. § A szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. 
(Vili. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szénmonoxid rendelet) bevezető része 
helyébe a következő rendelkezés lép: „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) 
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés Ha. pontjában, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a kővetkezőket rendeli el:”

20. § A Szénmonoxid rendelet a következő 2/A. §-al egészül ki: „2/A. § E rendelet 
alkalmazásában: 1. háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 
szerinti háztartás.”

21. § A Szénmonoxid rendelet 3. § (3) bekezdésében a „családjában” szövegrész helyébe a 
„háztartásában” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6



1. melléklet a 25/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

..1. melléklet a 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelethez”

Települési támogatás formájában nyújtott étkeztetési támogatás mértéke 
a 23/B. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gyermekétkezést igénybe 

vevők részére

1. Amennyiben az igénybe vevő a Gyvt. 21/B. § szerinti ingyenes vagy kedvezményes 
gyermekétkeztetési fonna egyikében sem részesül :

A B

1.
az étkeztetést igénybe vevő 
intézménye: az étkezés típusa

a támogatás 
összege/igénybe vett 

adag/Ft/nap
2. óvoda Tízórai 42,63
3. Diétás tízórai 64,22
4. Ebéd 3,22
5. Diétás ebéd 65,45
6. Uzsonna 45,33
7. Diétás uzsonna 66,92
8.
9. általános iskola alsó tagozat Tízórai 41,72
10. Diétás tízórai 69,66
11. Ebéd 6,95
12. Diétás ebéd 84,42
13. Uzsonna 41,72
14. Diétás uzsonna 69,66
15.
16. általános iskola felső tagozat Tízórai 35,37
17. Diétás tízórai 60,77
18. Ebéd 37,43
19. Diétás ebéd 122,52
20. Uzsonna 35,37
21. Diétás uzsonna 60,77
22.
23. középiskola Ebéd 81,88
24. Diétás ebéd 229,20
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2. Amennyiben az igénybe vevő a Gyvt. 21/B. § szerinti kedvezményes 
gyermekétkeztetésben részesül :

99

A B

1.
az étkeztetést igénybe vevő 
intézménye: az étkezés típusa

a támogatás 
összege/igénybe vett 

adag/Ft/nap
2. óvoda Tízórai 21,315
3. Diétás tízórai 32,11
4. Ebéd 1,61
5. Diétás ebéd 32,725
6. Uzsonna 22,665
7. Diétás uzsonna 33,46
8.
9. általános iskola alsó tagozat Tízórai 20,860
10. Diétás tízórai 34,830
11. Ebéd 3,475
12. Diétás ebéd 42,210
13. Uzsonna 20,860
14. Diétás uzsonna 34,830
15.
16. általános iskola felső tagozat Tízórai 17,685
17. Diétás tízórai 30,385
18. Ebéd 18,715
19. Diétás ebéd 61,260
20. Uzsonna 17,685
21. Diétás uzsonna 30,385
22.
23. középiskola esetében Ebéd 40,940
24. Diétás ebéd 114,600
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INDOKOLÁS

Budapest 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 és a 
szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. 

(VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2022. (IX. 22.) önkormányzati 
rendeletéhez

1. Általános indokolás

A módosító rendelet kettő, szociális témájú rendelet módosítását tartalmazza a magasabb szintű 
jogszabályoknak való megfeleltetés indokán, egyes ellátások igénybevételének egyszerűsítését 
tartalmazza, a könnyebb hozzáférhetőség érdekében, továbbá a kialakuló energiaválság 
intézkedéscsomag részleteit tartalmazza.

2. Részletes indokolás

az 1. - 18. §-hoz

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításait tartalmazza részben a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján, a 
legutóbbi módosítás óta eltelt időszak tapasztalatai alapján, továbbá a támogatási formák 
kibővítésének részleteit.

a 19-21. § -hoz
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a szénmonoxid érzékelő 
berendezése igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. (VIII.22.) számú 
önkormányzati rendelet módosításait tartalmazza részben a Kormányhivatal szakmai 
segítségnyújtása alapján, részben pedig a legutóbbi módosítás óta eltelt időszak tapasztalatai 
alapján.

a 22.§ -hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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