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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

ÉRKEZETT 
' 2022 KEPI U.



Indokolttá vált 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) módosítása az alábbi indokok miatt:

1. Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai segítségnyújtás keretében több megállapí
tást tett a Rendelet szabályai vonatkozásában, valamint a szénmonoxid érzékelő beren
dezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. (VIII. 22.) önkormányzati ren
delet (a továbbiakban: Szénmonoxid érzékelő igénylésére vonatkozó rendelet) tekintet
ében, a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása az előterjesztés 1. számú mellékletét 
képezi;

2. a Rendelet részleteinek módosítása indokolt a legutóbbi módosítás óta eltelt tapasztala
tok, illetve az energiaárak megemelkedése okán tett intézkedések beépítése miatt, és a 
közelmúltban jelentősen megemelkedett energiaárak és a magas infláció miatt várha
tóan kialakuló általános elszegényedés megakadályozásának kezelése céljából. A javas
latok egy intézkedéscsomag részei, mely több irányból próbál segíteni a kerületi lakosok 
és a humanitárius katasztrófával érintett személyek nehézségein.

L

Budapest Főváros Kormányhivatalának Kormánymegbízottja 2022. január 17. napján meg
kereséssel fordult az Önkormányzat felé, amelyben a szociális témájú önkormányzati rende
leteket tekintették át, és szakmai segítségnyújtás keretében megállapításokat tettek azokkal 
kapcsolatban. Megkeresésében a Kormányhivatal felhívta a figyelmet a felhatalmazó ren
delkezések jogszabályi megfelelésére és szakmai segítségnyújtás keretében javaslatot tett 
azok javítására.

A Rendelet 9/A alcímének hatályon kívül helyezése javasolt tekintettel arra, hogy a József
városi 2021. évi egészségvédelmi támogatás igénylési időszaka lejárt, így azt okafogyott lett 
a Rendeletben szerepeltetni.

A Szénmonoxid érzékelő igénylésére vonatkozó rendeletben javasoljuk a „háztartás” egysé
get használni, jelenleg a kifejezések vegyesen szerepelnek, azonban arra való tekintettel, 
hogy egy lakásra egy szénmonoxid érzékelő igényelhető, a háztartás kifejezés használata 
indokolt. A Szénmonoxid érzékelő igénylésére vonatkozó rendelet kapcsán a Kormányhiva
tal javasolta a bevezető rendelkezést a felhatalmazó- és feladatkört megjelölő hivatkozások 
tekintetében módosítani, a háztartás kifejezést pedig értelmező rendelkezésként szükséges 
integrálni a rendeletbe.

A Kormányhivatal levele kitér Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami in
tézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkal
mazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletére is, azon
ban ezt a rendeletet Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az intéz
ményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 13/2022. (III. 28.) számú önkormányzati ren
deleté 2022. április 1. napjával hatályon kívül helyezte, így annak felülvizsgálata és módo
sítása okafogyottá vált.

A Kormányhivatal megkeresése alapján a Rendelet bevezető rendelkezéseinek áttekintése 
szükséges a felhatalmazó rendelkezések és feladatkörök pontos megjelölése érdekében.
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A Rendelet legutóbbi módosítás óta eltelt időszakban szükségessé vált módosításokat az 
alábbiak szerint javasoljuk elvégezni:

- A szomszédos országban zajló humanitárius katasztrófa okán javasoljuk, hogy a Ren
delet személyi hatálya terjedjen ki a Magyarországon területén jogszerűen tartózkodó, 
menedékes státusszal rendelkező nem magyar állampolgárokra is, így a kerületünkben 
letelepedni kívánó személyek is részesülhetnének a Rendelet adta támogatásokban.

- A Rendeletben a fogyasztási egység részletezése pontosításra szorul.

- ARendelet4. § (6)bekezdésétjavasoljukhatályonkívülhelyezniajelenlegimódosítási 
javaslatok, valamint a csekély összegű támogatási különbözet okán.

- A Rendelet 19. §-a rendelkezik a gázkizárás miatti díjkompenzációról. Eddig a Rendelet 
alapján a támogatás elbírálásánál a „család”-ot, mint egységet kellett figyelembe venni, 
azonban javasoljuk ennek akiterjesztését „háztartás”-ra. Mindkettő fogalom értelmezve 
van a Rendelet értelmező rendelkezései között, háztartás esetében a lakásban lakó sze
mélyek mindegyik tagját figyelembe kell így venni. Ez a típusú célzott támogatás az 
egész lakóházat érinti, azon belül az egész lakást. A gázkizárás miatt felmerült többlet
költséget a háztartás összes tagja együttesen viseli, ezért javasoljuk a háztartás fogalmat 
használni.

- Az intézményi gyermekétkeztetés jelenleg is hatályos intézményi térítési díjának mér
tékét veszélyhelyzetben, a képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva a polgár
mester határozta meg 2020. június 3-án a 30/2020. (VI.03.) önkormányzati rendelet 
megalkotásával, melyben a nyersanyagnorma kedvező alakulása következtében csök
kentek az intézményi térítési díjak mértéke. Az intézményi térítési díjak csökkenésére 
figyelemmel ugyanezen a napon döntött a polgármester a képviselő-testület feladat-és 
hatáskörét gyakorolva a Rendelet módosításával a gyermekétkeztetési támogatás össze
gének csökkentéséről is. A polgármester - képviselő-testület feladat-és hatáskörét gya
korolva meghozott - előbbiekben hivatkozott határozatai lehetővé tették, hogy az óvo
dákban, az általános és középiskolákban a szülök a korábbihoz képest 10%-kal alacso
nyabb áron fizethessék gyermekük étkeztetését.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja - az élelmezés nyersanyagköltségének 
időközben történt emelkedése ellenére a veszély hely zettel összefüggő átmeneti szabá
lyokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 147. § (4) bekezdése és a 151. § (12) bekezdése alapján - változatlan összegű 
maradt. Jóllehet a képviselő-testület 2022. március 28-án új rendeletet alkotott a gyer
mekétkeztetés intézményi térítési díjairól, azonban az új rendeletben az intézményi té
rítési díjak mértéke nem változott, kizárólag azért tartalmaz más összeget, mint a 
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet, mert az új jogszabály a Gyvt. 151. § (4) 
bekezdésével összhangban az intézményi térítési díjaknak nem a bruttó, hanem a nettó 
mértékét tünteti fel - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizo
nyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt ren
delkezésekkel összhangban - az 1 és 2 forintos érmék bevonása következtében szüksé
ges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ában foglaltaknak megfele
lően, kerekítve.

Tekintettel arra, hogy az intézményi térítési díjak mértéke 2020. június 3. napja óta nem 
változott, nem vált indokolttá a gyermekétkeztetési támogatás összegének a módosítása 
sem.
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Technikai okokból a Rendelet gyermekétkeztetési támogatás összegét szabályozó, je
lenleg hatályos 23/B. §-a a támogatás mértékét nem a polgármester - képviselő-testület 
feladat-és hatáskörét gyakorolva - 2020. június 3. napján hozott döntéseinek megfelelő 
összegben tünteti fel, ezért annak módosítása szükséges a fentiek szerint a polgármester 
2020. június 3-ai döntéseivel és a fenti jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. A 
fentiek szerint javasolt módosítás eredményeképp a szülők a jövőben - 2020. június óta 
- változatlan összeget fizetnek a gyermekük étkezéséért.

A Rendelet 23/B. § (1) bekezdése pontosításra kerül, mivel a gyermekétkeztetést a Gyvt. 
21/A. § (3) bekezdés ab) pontja alapján a szakképző centrum által fenntartott szakképző 
intézményekben is biztosítani szükséges.

A Rendelet 23/B.§ (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése indokolt, mivel a gyer
mekétkeztetési támogatás nem kerül utólag folyósításra a Józsefvárosi Szociális Szol
gáltató és Gyermekjóléti Központ részére, hanem étkeztetést igénybe vevőként a sze
mélyi térítési díj mértékének megállapításánál veszik figyelembe a gyermekétkeztetési 
támogatás összegét. Az intézményi térítési díj összegéből levonásra kerül a gyermekét
keztetési támogatás összege.

Technikai okokból az étkeztetési támogatás új összegeit a rendelet-tervezet 1. mellék
lete tartalmazza.

A Rendelet 23/D. § (3) bekezdésében technikai javítás szükséges.

A rendkívüli települési támogatások jogosultsági határainak emelése, a támogatási ösz- 
szegek növelése és a támogatási esetszámok növelése is szükségessé vált a magas inf
láció és a jelentősen megemelkedett energiaárak miatt. A javaslatunk az, hogy abban az 
esetben, ha a kérelmező a rendkívüli települési támogatást lakhatási kiadásai csökken
tésére igényli, akkor magasabb összeg legyen adható számára, a jelenlegi 28.500.-Ft 
helyett akár 40.000.-Ft az éves adható kereten belül, és a jelenlegi három hónap helyett 
egy hónapnak kelljen eltelnie minimum kettő kérelem benyújtása között. A kérelmező 
éves adható kerete is emelkedne a javaslat szerint.

A Rendeletben jelenleg is adható élelmiszervásárlási utalvány (rendkívüli települési tá
mogatás keretében) mellett a kerületi lakosok az egy évben adható összeg- és értékhatár 
keretük fölött (egy évben egy alkalommal) plusz egy alkalommal vásárlási utalványt 
igényelhetnek, melynek összege egységesen 10.000.-Ft, és ebben az esetben nem kell 
alkalmazni a kettő kérelem között szükségesen eltelt időt. Ezzel is elősegítve a minden
napi élet megkönnyítését.

Rendkívüli települési támogatás, valamint a fűtési- és rezsitámogatás esetében a jöve
delemszámításnál a családok, háztartások arányszámának súlyozását módosítani java
soljuk tekintettel arra, hogy a három vagy több személyes családok jelenleg aránytalan 
súlyszámmal kerülnek figyelembe vételre.

A Rendelet 24. § (4) bekezdésében szereplő határidőt 8 napról 3 hónapra javasoljuk 
módosítani. Ebben az esetben bűncselekmény áldozata, vagy olyan személy a kérel
mező, akinek a lakását elemi csapás érte, ami miatt a lakása megsemmisült vagy idő
szakosan lakhatatlanná vált. Jelenleg a kérelmezőnek 8 nap áll rendelkezésére, hogy 
benyújtsa a kérelmét, ellenkező esetben ez a támogatás nem állapítható meg részére. 
Ilyen helyzetben 8 nap irreálisan kevés a cselekvésre, ezért a benyújtási határidő meg
hosszabbítása szükséges, Ezzel a módosítási javaslattal az ügyfélnek három hónap fog 
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a rendelkezésére állni a kérelem benyújtására, megkönnyítve ezzel az egyébként is ne
héz élethelyzetet.

- A fűtési támogatás jelentősen átalakulna a javaslat szerint. Az összege megduplázódna 
a jelenlegi 3.000.-Ft-ról 6.000.-Ft-ra, és a támogatás tartalmát kibővítve megnevezése 
fűtési- és rezsitámogatásra módosulna. További átalakítás, hogy a támogatást közvetle
nül a kérelmező által megj elölt szolgáltató fele lehetne utalni, oda, ahol fűtési díj fizetési 
kötelezettsége van, ezzel megkönnyítve a kérelmező dolgát. Amennyiben a kérelmező 
hagyományos eszközzel fut (fa, szén, gázpalack, brikett, pellet, olaj), vagy előretöltős 
mérőórát használ, úgy lehetősége lenne a támogatást készpénzben igényelni azzal, hogy 
a felhasználásáról a támogatási időszak lejáratát követően számlával el kell számolnia. 
A kérelmet már szeptember hónaptól be lehetne nyújtani, de a támogatási időszak to
vábbra is októbertől március végéig tart.

- A postai úton kiküldött támogatások esetében a magas postai költségek miatt az egyér
telműség és kiszámíthatóság érdekében javasoljuk, hogy a Rendeletben felsorolt tele
pülési és rendkívüli települési támogatások legfeljebb kettő alkalommal kerüljenek ki
utalásra. Első alkalommal a „rendes utalás”, második alkalommal az első visszaérkezé
sét követően. Kivételes esetben - amennyiben az ügyfél önhibáján kívül nem tudta át
venni a támogatást, mert például kórházban tartózkodott - kérelemre egy alkalommal 
harmadjára is kiutalható lenne.

A javaslat szerinti módosítások többletköltsége 2022. évben megközelítőleg 16.000.000.-Ft 
lenne, ebből a fűtési támogatás összegének emelése 4.000.000.-Ft, a rendkívüli települési tá
mogatás 6.000.000.-Ft, illetve az évi plusz egy alkalommal igényelhető vásárlási utalvány szin
tén 6.000.000.-Ft összegű költséget jelentene, ami belső átcsoportosítással kezelhető, tehát a 
becslés szerint külső fedezetre nem lesz szükség. Jelenleg a koronavírus támogatás-, az oltási 
támogatás-, az ápolási támogatás-, és születési támogatás sorokon meglévő még felhasználható 
összegekből át lehet csoportosítani, utóbbi támogatási formákból 2022. évben nem várható 
ilyen mértékű kifizetés.

IL A beterjesztés indoka
A rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, a rendelet módosí
tások mielőbbi hatályba lépése érdekében szükséges, hogy a képviselő-testület a döntését a 
2022. szeptember 22-i ülésén meghozza.

HL A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a szociális tárgyú rendeletek formai és tartalmi megfeleltetése és összhangba 
hozása a magasabb szintű jogszabályokkal, a rendeletek fogalmainak egyértelműsítése és pon
tosítása a normavilágosság elvének történő maradéktalan megfelelés érdekében. Célja továbbá 
reagálni a magas energia- és élelmiszer árakra.

Az előterjesztés közvetlen pénzügyi hatása jelentős, azonban az előterjesztésben részletezettek 
szerint a fedezet a részelőirányzatok közötti belső átcsoportosítással biztosítható a 2022. évre.

A rendelet módosításból adódó további kiadásnövekedések az önkormányzat 2023. évi költ
ségvetésébe beépítésre kerülnek.

IV. Jogszabályi környezet
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzat a 
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.



Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint feladatkörében eljárva a helyi ön
kormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve tör
vényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzat feladatát képezi 
az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások kialakítása, 
melynek tartalmi körébe értelemszerűen beleértendő az egészségmegőrzés akár oltakozási 
programmal, vagy annak támogatásával. A feladat összhangban van az Mötv. 13. § 12. pontjá
ban foglalt polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladattal, hiszen az oltási program, vagy annak 
ösztönző támogatása közvetetten a lakosság védelmét szolgálja, és egészségügyi veszélyhelyzet 
megelőzését, vagy súlyosbodásának megakadályozását célozza.

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglaltak szerint a kerületi önkormányzat feladatát 
képezi az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások kiala
kítása.

A Képviselő-testület rendeletalkotással kapcsolatos át nem ruházható hatásköre az Mötv. 42. § 
1. pontján alapul.

A Képviselő-testület hatásköre az alábbi jogszabályokon alapul:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 25. § (3) bekezdés b) pontja alapján szociális rászorultság esetén a jogosult számára a 
képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott 
feltételek szerint - települési támogatást állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorult
ságtól függő pénzbeli ellátások).

, Az Szt. 26. § alapján a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészít
heti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek 
szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.,

Azt Szt. 32. § (3) bekezdése alapján ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkor
mányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.,

Az Szt. 45. § ( 1 ) szerint a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli 
és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltéte
lek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési 
támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző sze
mély részére,

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Az Szt. 45. § (3) bekezdésealapján a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő sze
mélyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni, az Mötv. 
50. § alapján a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.
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A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti es Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 3.4.1. pontja alapján a Szociális, 
Egészségügyi es Lakásügyi Bizottság figyelemmel kíséri tárgyi előterjesztést. Az SZMSZ 7. 
melléklet 1.2.5. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi tárgyi elő
terjesztést.

Rendeletalkotási javaslat!
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a.... /2022. (....) önkor
mányzati rendeletet a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermek-jóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati 
rendelet és a szén-monoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 
32/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Fentiek alapján javasoljuk a 2. számú melléklet szerinti rendelet megalkotását.

Melléklet: 1. számú melléklet: Budapest Főváros Kormányhivatal Kormánymegbízottja ál
tal kiadmányozott BP/2800/00189-1/2022 számú szakmai segítségnyújtás 
2. számú melléklet: Rendelettervezet

Pikó András 
polgármester

Szili-Darók Ildikó 
alpolgármester 5^

Törvépyességi ellenőrzés:

7
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Budapest főváros 
Kormányhivatala

Kormánymegbízott

Dr. Sajtos Csilla jegyző asszony
részére

Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Ez a levél kizárólag a TFÍK informatikai rendszerébe történő feltőltéssel kerül megküldésre!

Iktatószám: BP/2800/00189-1/2022.
Ügyintéző: dr. Petró Adrienn
Telefonszám: 235-1743
E-mail: petro.adrienn@bfkh.gov.hu
Tárgy: Szakmai segítségnyújtás a szociális és 

gyermekvédelmi tárgyú rendeletek
felülvizsgálatával összefüggésben

Tisztelt Jegyző Asszony!

Budapest Főváros Kormányhivatala a Miniszterelnökség által kiadott, a fővárosi és megyei 
kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2021. évi 
ellenőrzési munkatervének I. pontjában meghatározott szempontok szerint - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdés b) 
pontjában biztosított jogkörében - célellenőrzés keretében vizsgálta a helyi önkormányzatok szociális, 
valamint gyermekjóléti alapellátásokat, pénzbeli ellátásokat és a személyes gondoskodást biztosító 
rendeletéit.

A célvizsgálat elsődleges szempontját az képezte, hogy az önkormányzat eleget tett-e jogalkotási 
kötelezettségének, nem terjeszkedett-e túl a törvényben biztosított jogkörén, illetve a vonatkozó 
rendeletéit a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban alkotta-e meg.

A felülvizsgálat Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat alábbi, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: 
Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján alkotott rendeletéit érintette:

- a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (111.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.1.),
- a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros Vili, kerületi iskolákban alkalmazott 
étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.2.),
- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII.20.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Ör.3.) és
- a szénmonoxid érzékelő berendezése igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. (VIII.22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.4.).

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. - 1364 Rp., Pf.: 234 -lekicm 4 36 (1) 896-2441- Fax: 4 36 (1) 237-4882 

E-mail: kormanymeßb:zcU@bikh.<^ - Honlap: www.kormanyhivatai.hu

mailto:petro.adrienn@bfkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatai.hu
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E normakontroll során szerzett tapasztalatokról, az észlelt formai és tartalmi hiányosságokról - az Mötv. 
133. § (3) bekezdésében foglalt szakmai segítségnyújtási jogkörömben eljárva - az alábbiakban 
tájékoztatom.

A célvizsgálat átfogó, valamennyi fővárosi kerületre kiterjedő jellegéből adódóan számos hibás 
jogalkotási gyakorlatra derült fény, amelyek közül azokra, amelyek a hivatkozott önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálata során is felmerültek mindenképpen szükségesnek tartom felhívni Jegyző 
Asszony figyelmét. Hangsúlyozom, hogy jelen szakmai segítségnyújtás a tipikusan előforduló hibákra 
fókuszál, az egyes önkormányzati rendeletek konkrét hiányosságainak tételes felsorolása a keretein 
túlmutat.

1. Az önkormányzati rendeletek bevezető részét érintő észrevételek:

A jogszabály bevezető részében a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezést követően meg kell 
jelölni azt a feladatkört megállapító jogszabályi előírást, amely alapján a jogszabályt kiadják. Ezek a 
rendelet megalkotásának érvényességi kellékei, ezért lényeges, hogy a jogalkotói hatáskör és feladatkör 
feltüntetésére szabályosan kerüljön sor. A felülvizsgálat több önkormányzati rendelet esetében állapította 
meg a felhatalmazó és a feladatkört megállapító rendelkezésekre vonatkozó jogszabályok nem 
megfelelő alkalmazását, ezért az alábbi szabályok fokozott betartására hívom fel a figyelmet.

a) Egyik jellemző hiba a felhatalmazó rendelkezések megjelölésével függ össze. E körben 
mindenképpen különbséget kell tenni aszerint, hogy eredeti vagy származékos jogalkotói hatáskörben 
kerül megalkotásra a rendelet, az irányadó szabályokat a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 
(XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 53. § (2) bekezdése, valamint az 54. § (1) bekezdése 
tartalmazza:

A Jszr. 53. § (2) bekezdése szerint ..Eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett helyi 
önkormányzati rendelet esetében az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörét megállapító 
rendelkezésként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdését kell megjelölni. ”

A Jszr. 54. § (1) bekezdése alapján „A nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet 
bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a 
megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabályi 
rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják. ”

Amennyiben tehát van olyan konkrét törvényi rendelkezés, amely a jogszabályalkotásra felhatalmazást 
ad, a jogalkotási felhatalmazás eleve származtatott, így eredeti jogalkotói hatáskörre nem lehet 
hivatkozni.

A célvizsgálat tárgyát képező rendeletek megalkotására a Szoctv., valamint a Gyvt. megfelelő 
jogszabályhelyei adnak felhatalmazást, ezek feltüntetése szükséges és elégséges a bevezetőben, 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének feltüntetése hibás gyakorlat, azt kizárólag eredeti 
jogalkotói hatáskör gyakorlása esetén rendeli alkalmazni a Jszr.

b) Szintén gyakori hiba a feladatkört és a felhatalmazást tartalmazó alaptörvényi rendelkezések 
ellentmondásos alkalmazása, felcserélése, erre vonatkozóan a Jszr. alábbi szabályait kell irányadónak 
tekinteni:

A Jszr. 55. §(1) bekezdése szerint: „A bevezető részben a rendeletalkotásra felhatalmazást adó 
rendelkezés vagy az eredeti jogalkotói hatáskört megállapító rendelkezés után meg kell jelölni azt a 
feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a jogszabályt kiadják.

A Jszr. 55. § (5) bekezdése alapján: „Önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor 
az önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontiát, a helyi

A. b 
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önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más törvénynek a 
feladatkört megállapító rendelkezését kell feltüntetni.”

Ezzel összefüggésben kiemelendő, hogy a fővárosi kerületi önkormányzatok által ellátandó feladatokat 
az Mötv. 23. § (5) bekezdésének 1-19. pontjai sorolják fel, ennek megfelelően a kerületi önkormányzatok 
által alkotott rendeletekben feladatkörként e pontok valamelyikét, illetve a vonatkozó ágazati jogszabály 
megfelelő szakaszát kell feltüntetni. (Az Mötv. 13. § (1) bekezdése az egyéb - nem fővárosi és kerületi - 
helyi önkormányzatok vonatkozásában állapítja meg a kötelezően ellátandó feladatokat, ezért e 
jogszabályhely feltüntetése a fővárosi kerületek képviselő-testületei által alkotott rendeletekben 
kerülendő.) Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése nem feladatkör-megjelölést tartalmaz, ekként 
való feltüntetése ellentétes a Jszr. előírásaival.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 8. § (2) bekezdése alapján az 
önkormányzati rendeletek bevezető része módosítható, ezért javaslom a vizsgálattal érintett rendeletek 
(Ör.1-Ör.4.) bevezető részeinek az ismertetett szempontok szerinti felülvizsgálatát és szükség szerinti 
módosítását.

Javaslom továbbá a bevezető részekben megjelölt jogszabályhelyek folyamatos figyelemmel kísérését 
annak érdekében is, hogy a kihirdetést követően hatályát vesztett vagy módosult - és ennél fogva pl. 
felhatalmazó rendelkezésként figyelembe már nem vehető - jogszabályhelyek kikerüljenek a 
rendeletekből (pl. az Ör. 1-ben megjelölt Szoctv. 33. § (7) bekezdése jelenleg nem értelmezhető 
jogalkotásra felhatalmazásként.)

2. Étkezés térítési díjának megállapítása

A Gyvt. 151. § (12) bekezdése - a Gyvt. 146. §-ára visszautalva - kimondja, hogy több más ellátás 
mellett a gyermekétkeztetésért is térítési díjat kell fizetni, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 
alapja a Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 
összege. Az intézményi térítési díj szabályozásánál mind a szociális, mind a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátásoknál, szolgáltatásoknál általános szabálynak tekinthető, hogy azt a fenntartó 
állapítja meg. (A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjat a törvény alapján a települési önkormányzat 
állapítja meg, függetlenül attól, hogy saját vagy nem saját fenntartásában álló intézményről van szó.)

Étkeztetési szolgáltatás esetében az adó mértékét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 82. §-a határozza meg, ennek szabályozására a helyi önkormányzatok felhatalmazást nem 
kaptak. Ennél fogva jogsértő az a gyakorlat, amelynek eredményeként a helyi rendeletben a térítési díj 
mellett a szolgáltatást terhelő ÁFA mértéke is szabályozásra kerül, vagy ÁFA-val növelt térítési díjat 
állapítanak meg. Az ÁFA figyelembevételére a Gyvt. 151. § (4) bekezdése értelmében a 
gyermekétkeztetés személyi térítési díjának intézményvezető általi megállapításakor kerül sor, az nem a 
rendeletben meghatározandó térítési díj része.

3. Egyéb észrevételek

a) A Jszr. 51. § (1) bekezdése szigorúan megszabja azokat az esetköröket, amikor lehetőség nyílik 
preambulum alkalmazására: ezek az Alaptörvény módosítása és a társadalmi, politikai szempontból 
újszerű, jelentős törvény tervezete. Önkormányzati rendeletek esetében tehát a jogszabály kizárja a 
preambulum alkalmazásának lehetőségét, helytelen ezért az az önkormányzati gyakorlat, amely a 
szabályozás célját, elveit rendeleti szinten - preambulumban - rögzíti.

b) Az ellenőrzés a rendeletek hatályba léptetésének és kihirdetésének szabályosságára is kiterjedt, 
különösen a Jat. 7. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak érvényesülésére. E rendelkezések értelmében, a 
jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő 
valamely nap lehet. Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének 
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napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, 
mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.

Fentiekre tekintettel jogszabályba ütközik, ha az önkormányzati rendelet hatálybalépésére a 
kihirdetés napján, de a hatálybalépés órájának a megjelölése nélkül kerül sor.

c) A jogszabályok megalkotása során szem előtt keli tartani a Jat. 2. § (1) bekezdésében deklarált 
normavilágosság követelményét, amelynek értelmében a jogszabályokat úgy kell megfogalmazni, 
hogy a címzettek számára egyértelműek legyenek az azokból eredő jogok és kötelezettségek. Ennél 
fogva a címzettek számára előírt kötelezettségekkel összefüggésben kerülendők az olyan határozatlan 
jogfogalmak, amelyek teret adhatnak a szubjektív mérlegelésnek, adott esetben az érintett hátrányára, e 
körbe tartozhatnak az Ör. 1.-ben is alkalmazott alábbi kifejezések is, például: „egyéb célok 
támogatására”, „egyéb dokumentumokat”, „különösen indokolt esetben” stb.

A szociális tárgyú önkormányzati rendeletek esetében célszerű továbbá - legalább támogatási 
formánként - azonos fogalmakat használni a kérelmező vagy jogosult személyének meghatározására, 
az érintett egyértelmű azonosítása érdekében, különös tekintettel a Jat. 2. § (1) bekezdésében deklarált 
normavilágosság követelményére is. Az Ör. 1. hátralékkezelési támogatásról rendelkező 9-18.§- aiban a 
kérelmező felváltva „személy vagy család”, „jogosult”, „adós” illetve „személy”-ként kerül 
meghatározásra, célszerű lenne ezen fogalmak között megteremteni az összhangot.

A normavilágosság elve, mint a jogi normával szemben támasztott követelmény az Alkotmánybíróság 
határozatában is kifejezésre jut:

A Jogállami keretek között megalkotott jogi normával szemben támasztott-jogbiztonságra alapozott- 
követelmények egyike az, hogy....a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, 
egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámithatóak és a norma címzettjei számára...előre láthatóak 
legyenek (...) A jogbiztonság megköveteli a jogszabályok olyan világos ,és egyértelmű 
megfogalmazását, hogy mindenki, akit érint, tisztában lehessen a jogi helyzettel, ahhoz igazíthassa 
döntését és magatartását, és számolni tudjon a jogkövetkezményekkel /11/1992.(111.5.) AB határozat, 
ABH 1992. 81.84./

d) Számos önkormányzati rendelet tartalmaz a személyi és területi hatályra vonatkozó szabályozást.

A Jat. 6. § (1)-(2) bekezdései alapján az önkormányzati rendelet területi és személyi hatálya törvényi 
szinten meghatározott, arról külön rendelkezni nem szükséges; ettől eltérni a Jat. 6. § (3) bekezdése 
alapján, az ott felsorolt esetekben lehet.

Tekintettel arra, hogy mind a Szoctv., mind pedig a Gyvt. megállapítja a hatályát, azok önkormányzati 
rendeleti szinten történő megismétlése szükségtelen és egyben ellentétes a Jszr. 63-64.§-aiban 
megfogalmazott előírásokkal.

e) Azon önkormányzati rendeletek (alapjogszabályok) vonatkozásában, amelyek más önkormányzati 
rendeletet módosító rendelkezéseket is tartalmaznak, a Jszr. alábbi előírásaira hívom fel a figyelmet:

A Jszr. 10. § értelmében a jogszabály címével szemben alapvető követelmény, hogy legyen rövid, tömör 
és jellemző, fejezze ki a jogszabály tartalmának lényegét. Abban az esetben tehát, ha egy adott 
jogszabályban egy másik jogszabályt módosító rendelkezések is elhelyezésre kerülnek, azt a címnek is 
tükröznie kell oly módon, hogy a jogszabály sorszámát először a rendelkezések tartalmának lényege, 
majd a módosítás tárgya kövesse.

Példa a cím helyes megjelölésére:

„Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a ... helyi 
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szabályairól és a hozzá kapcsolódó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról”

Nem hagyható figyelmen kívül továbbá a módosító rendelkezések önkormányzati rendeletén belüli 
elhelyezésének kérdése sem, e tárgyban a Jszr. 100. §-a az irányadó, ennek alapján a jogszabályban a 
más jogszabály szövegét módosító rendelkezéseket - a hatályon kívül helyezés kivételével - mindig a 
jogszabály záró rendelkezései között kell elhelyezni.

f) A helyi önkormányzatok a Szoctv. által meghatározott támogatási célok mellett - saját lehetőségeikhez 
mérten - további pénzbeli vagy természetbeni támogatásokat állapíthatnak meg a rászorulók részére; a 
törvény a támogatható élethelyzetek körét csak példálózóan sorolja fel, így azoktól a képviselő-testület 
eltérhet. Ilyen támogatandó célként jelent meg több önkormányzatnál is a szénmonoxid érzékelő 
berendezések biztosítása a lakosok részére rászorultsági alapon. Ez a Szoctv. 45. § (1) bekezdése 
alapján nyújtható természetbeni támogatásnak minősül, ezért az ezt megállapító önkormányzati rendelet 
bevezető részben feladatkörként az Mötv. 23. § (5) bekezdés 11a. pontja mellett ez a jogszabályhely 
tüntetendő fel.

4. Észrevételek a Józsefvárosi 2021. évi egészségvédelmi támogatással kapcsolatban

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (111.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
26/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet) bővítette a rendkívüli 
települési támogatások körét és 2021. szeptember 10-i hatállyal bevezette a „Józsefvárosi 2021. évi 
egészségvédelmi támogatást”. Az Ör. 1. 28/A. § (1) bekezdése szerint a koronavírus elleni védőoltás 
felvételére ösztönző egyszeri tízezer forint összegű támogatás „az egyedülálló személy vagy család 
bármelyik nagykorú tagja" kérelmére nyújtható a feltételeknek való megfelelés esetén.

A megfogalmazás alapján a jogosulti kör meghatározása álláspontom szerint félreértésre ad lehetőséget, 
a rendelet ugyanis nem rögzíti egyértelműen, hogy a támogatást egy családból legfeljebb egy nagykorú 
személy kérelmezheti, hiszen a támogatási összeg egy család részére csak egy alkalommal folyósítható, 
ezért annak pontosítása javasolt.

A Módosító rendelet bevezető részével kapcsolatban jelzem továbbá, hogy - figyelemmel arra, hogy e 
rendelet megalkotásával a rendkívüli szociális támogatások körét bővítette az önkormányzat -, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére, mint eredeti jogalkotói hatáskörre való hivatkozás helytelen.

E támogatási forma tekintetében jogalkotásra felhatalmazást a Szoctv. 132. § (4) bekezdés g) pontja 
biztosít az önkormányzat számára, ezért a Jszr. 54.§ (1) bekezdésének való megfelelés érdekében e 
jogszabályhelyet kellett volna feltüntetni.

A Józsefvárosi Önkormányzat szociális, illetve gyermekjóléti alapellátások tárgykörében megalkotott 
rendeletéit érintően, jelen vizsgálat során feltárt jogszabálysértő állapotra tekintettel - a hivatkozott 
magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében - az Mötv. 81.
§ (3) bekezdés e) pontjában biztosított jogköre alapján kérem a Tisztelt Jegyző Asszonyt, hogy
- a képviselő-testületet a Kormányhivatal fent részletezett szakmai álláspontjáról tájékoztatni, valamint
- a Jat. 22. §-ban szabályozott deregulációs kötelezettségének is eleget téve, a szóban forgó 
önkormányzati rendeleteket felülvizsgálni és az előzőekben jelzett, illetve az Ön által szükségesnek 
tartott további rendeletmódosítás előkészítéséről gondoskodni szíveskedjék.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

A dokumentum elektronikusan hitelesített. 
Dátum: 2022,01.17 16:36:43
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Kiadmány ózta: TFIK TFIK

Tisztelettel;

dr. Sára Botond



Előterjesztés 2. számú melléklete: Rendelettervezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2022. (.) 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 11a. 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 11a. 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: futés-, áram- és vízszolgáltatás költségének megfizetésére 
biztosítható támogatás.”

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 VIII. 
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 
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 futés-, 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 fűtési- 
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 
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 „támogatásrajogosult” szövegrész helyébe a „hátralékkezelési 

támogatásrajogosult” szöveg,
15. 15. § (1 ) bekezdésében a „Józsefrárosi 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 

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

szöveg,
20. 16. §-ában az „Az adós” szövegrész helyébe az „A hátralékkezelési támogatásrajogosult” 

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

„támogatásrajogosult” 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. § (l)-(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 forma kivételével 

szövegrész,
g) 26/A. § (4) bekezdése,
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. 
(VIII. 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 11a. pontjában, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 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.

Budapest, 2022. szeptember ...

dr. Sajtos Csilla 
jegyző

Pikó András 
polgármester



1. melléklet a ..../2022. (...........) 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 forma 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



2. Amennyiben az igénybe vevő a Gyvt. 21/B. § szerinti kedvezményes 
gyermekétkeztetésben részesül:

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.
18.

Diétás tízórai 30,385
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



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 ..../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.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermek-jóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet és a szén- 
monoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. (VIII. 

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

1. Társadalmi hatások
A rendeletek módosításával a jogszabályok egyértelműbbek, kiszámíthatóbbak lesznek, a 
lakosság szélesebb köréhez jutnak el a támogatási formák.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális jellegű kiadásai a korábbiakhoz képest 
emelkednek, azonban a fedezete a költségvetésben belső átcsoportosítással biztosított.

3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. Egészségügyi 
következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek jelentős növekedése várható.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei
A Kormányhivatal által kiadmányozott szakmai segítségnyújtás alapján a rendeleteket 
magasabb szintű jogszabályoknak történő megfeleltetése szükséges.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek változnak, a 
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.



Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő

testületének
10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól

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

önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermek-jóléti ellátások helyi szabályairól 

szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati 
rendelet és a szén-monoxid érzékelő 
berendezés igénylésére vonatkozó 

feltételekről szóló 32/2019. (VIII. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) 
pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) 
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § 
(4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 
92. § (l)-(2) bekezdésében, 132. § (4) 
bekezdés a), d), g) pontjaiban, valamint a 
gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
18. § (2) bekezdésében, 29. § (l)-(2) 
bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. 
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-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 11a. 
pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a 
Budapest VIII. kerület közigazgatási 
területén élő és ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező: 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként 

vagy oltalmazottként elismert 
személyekre.

(2) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) 
bekezdésében meghatározott ellátások 
tekintetében a rendelet 1. § (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai 
Szociális Kartát megerősítő országoknak 
Magyarország területén jogszerűen 
tartózkodó állampolgáraira is, ha az ellátás 
hiánya a rászoruló életét, testi vagy mentális 
épségét veszélyezteti.

Hatályon kívül kerül

Î3
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(3) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (3) 
bekezdésében, a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § 
(1) bekezdésében meghatározottakra.

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

2. § a) család: a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) 
bekezdés c) pontjában meghatározott 
feltételekkel rendelkező közeli 
hozzátartozók közössége;

2. § E rendelet alkalmazásában:
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, 
ne) 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.

2. § E rendelet alkalmazásában:
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, 
ne) 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)-nc) szerinti arányszám 0,2-vel 
növekszik, ha a személy fogyatékossági 
támogatásban részesül.

E rendelet alkalmazásában: 
a)

n)

E rendelet alkalmazásában:

o) fűtési- és rezsi támogatás: fűtés-, áram- 
és vízszolgáltatás költségének
megfizetésére biztosítható támogatás.

3. § Az Önkormányzat Képviselö-testülete 
az Szt.-ben és a Gyvt.-ben a települési 
önkormányzatok részére meghatározott 
szociális tárgyú feladat- és hatáskörök 
gyakorlását, amennyiben e rendelet másként 
nem rendelkezik, a polgármester hatáskörébe

3. § Az Önkormányzat Képviselö-testülete 
az Szt.-ben és a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)- 
ben a települési önkormányzatok részére 
meghatározott szociális tárgyú feladat- és



utalja. hatáskörök gyakorlását, amennyiben e 
rendelet másként nem rendelkezik, a 
polgármester hatáskörébe utalja.

4. § Eljárási rendelkezések 4. § Eljárási rendelkezések
(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.§(6) A rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti 
rendkívüli települési támogatás
megállapítása iránti kérelem elbírálása során, 
amennyiben a javasolt összeg 25.000,- Ft-ot 
meghaladja, a döntést a polgármester a 
Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottságának javaslata alapján 
hozza. E rendelkezés nem vonatkozik a 24. § 
(6) bekezdésben szabályozott támogatásra.

Hatályon kívül kerül

6-§

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek 
fennállása esetén az Önkormányzat a 
jogosult részére jövedelme kiegészítésére, 
pótlására pénzbeli és természetbeni szociális 
rászorultságtól függő ellátásokat nyújt.

6. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(1) Az e rendeletben meghatározott 
feltételek fennállása esetén az 
Önkormányzat a Budapest VIII. 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.

6. § (2) Az Önkormányzat szociális 
rászorultság esetén a jogosult számára...

be) fűtési költség viseléséhez,

állapít meg az Szt 45. §-ában foglaltak

6. § (2) Az Önkormányzat szociális 
rászorultság esetén a jogosult számára...

be) fűtési- és rezsiköltség 
viseléséhez viseléséhez,



figyelembevételével, valamint e rendeletben 
meghatározott feltételek szerint.

be) Józsefvárosi 2021. évi egészségvédelmi 
támogatást

Hatályon kívül kerül

9. § (2) Az Önkormányzat a hátralékkezelési 
támogatással kapcsolatos egyes feladatait a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: 
Központ) útján látja el.

(2) Az Önkormányzat a hátralékkezelési 
támogatással kapcsolatos egyes feladatait a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: 
Szociális Szolgáltató) útján látja el.

9. § (3) A hátralékkezelési támogatás 
megállapítására irányuló kérelmet a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központnál kell benyújtani.

9. § (3) A hátralékkezelési támogatás 
megállapítására irányuló kérelmet a Szociális 
Szolgáltatónál kell benyújtani.

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

9. § (7) A Szociális Szolgáltató a (3) 
bekezdés szerint benyújtott kérelmet a 
támogatás megítélésére vagy elutasítására 
vonatkozó javaslatával együtt a kérelem 
benyújtását követő tizenöt munkanapon 
belül a Polgármesteri Hivatal felé továbbítja.

9. § (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.

9. § (9) A Szociális Szolgáltató 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.

10- § (1)
A hátralékkezelésbe bevonható adóssággal 
rendelkező személy vagy család 
hátralékkezelési támogatásra jogosult, 
amennyiben

10. § (1)
A hátralékkezelésbe bevonható adóssággal 
rendelkező kérelmező vagy család 
hátralékkezelési támogatásra jogosult, 
amennyiben

lói Z
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a) a hátraléka a hátralékkezelésbe 
bevonható adósságtípusok közé tartozik, 

b) a hátralékkezelésbe bevonható
hátralékok valamelyikénél fennálló 
tartozása legalább két havi,

c) a háztartásban az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
450 %-át,

d) komfortfokozattól függetlenül az 
adóssággal érintett Budapest VIII. 
kerület területén lévő lakásban lakik,

e) a (2) bekezdésben meghatározott elismert 
lakásnagyságban lakik,

f) vállalja az önrész megfizetését,
g) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központnak az 9. § (9) 
bekezdése szerinti javaslata a támogatás 
megállapítására vonatkozik,

h) vállalja a 16. §-ban meghatározott 
hátralékkezelési tanácsadáson való 
részvételt,

i) igazolja, hogy az az adóssággal érintett, a 
kérelmező által életvitelszerűen lakott 
ingatlan lakás céljára szolgál.

a) a hátraléka a hátralékkezelésbe 
bevonható adósságtípusok közé tartozik, 

b) a hátralékkezelésbe bevonható
hátralékok valamelyikénél fennálló 
tartozása legalább két havi,

c) a háztartásban az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
450 %-át,

d) komfortfokozattól függetlenül az 
adóssággal érintett Budapest VIII. 
kerület területén lévő lakásban lakik,

e) lakásának mérete nem haladja meg a 
(2) bekezdésben meghatározott 
mértéket,

f) vállalja az önrész megfizetését,
g) a Szociális Szolgáltató a 9. § (9) 

bekezdése szerinti javaslata a támogatás 
megállapítására vonatkozik,

h) vállalja a 16. §-ban meghatározott 
hátralékkezelési tanácsadáson való 
részvételt,

i) igazolja, hogy az az adóssággal érintett, a 
kérelmező által életvitelszerűen lakott 
ingatlan lakás céljára szolgál.

(2) A lakás elismert nagysága: egy-két fő 
esetén legfeljebb 75 m2 és minden további 
személy után legfeljebb 15-15 m2.

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.

H. §

(1) A polgármester a Képviselő-testület 
humánszolgáltatási hatásköreit gyakorló 
Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) 
javaslata alapján dönt azon család vagy 
személy hátralékkezelési támogatásra való 
jogosultságáról, akik a 10. § (1) bekezdés a)- 
b), d)-i) pontjában foglaltaknak megfelelnek 
és a háztartásban az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500%-át.

(2) A polgármester a Bizottság javaslata 
alapján dönt azon család vagy személy 
hátralékkezelési támogatásra való

A 11. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
11. § (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



jogosultságáról, akik a 10. § (1) bekezdésben 
foglalt feltételek közül egyedül az d) vagy e) 
pontban foglaltaknak nem felelnek meg.

(3) A polgármester a Bizottság javaslata 
alapján dönt azon család vagy személy 
hátralékkezelési támogatásra való
jogosultságáról, akik az adóssággal érintett 
lakásban jogcím nélküli használóként laknak 
és a 10. § (1) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelnek, azzal, hogy esetükben a 
hátralékkezelési szolgáltatásba bevonható 
adósságtípusok közül csak a lakbér, 
lakáshasználati díj és kapcsolódó
különszolgáltatási díjhátralék vonható be.

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

12. § Nem jogosult hátralékkezelési 
támogatásra az a személy vagy család

a) akinek hátralékkezelési támogatás 
ügyben visszafizetési kötelezettsége 
áll fenn és annak teljes mértékben 
nem tett eleget,

b) akinek 24 hónapon belül 
hátralékkezelési szolgáltatás iránti 
kérelme ügyében indult eljárás a 
folyósítás feltételeinek nem
teljesítése miatt megszüntetésre 
került,

c)
d) akinek a kérelemmel érintett lakásra 

tartási vagy életjáradéki szerződése 
van,

e) aki jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
vett igénybe szociális támogatást és 
visszafizetési kötelezettségének teljes 
mértékben nem tett eleget,

f) aki a kérelem benyújtását megelőző 
12 hónapon belül a rendelet 23/A §-a 
szerinti hátralékkiegyenlítő
támogatásban részesült.

12. § Nem jogosult hátralékkezelési 
támogatásra az a kérelmező

g) akinek hátralékkezelési támogatás 
ügyben visszafizetési kötelezettsége 
áll fenn és annak teljes mértékben 
nem tett eleget,

h) akinek 24 hónapon belül 
hátralékkezelési szolgáltatás iránti 
kérelme ügyében indult eljárás a 
folyósítás feltételeinek nem
teljesítése miatt megszüntetésre 
került,

i)
j) akinek a kérelemmel érintett lakásra 

tartási vagy életjáradéki szerződése 
van,

k) aki jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
vett igénybe szociális támogatást és 
visszafizetési kötelezettségének teljes 
mértékben nem tett eleget,

1) aki a kérelem benyújtását megelőző 
12 hónapon belül a rendelet 23/A §-a 
szerinti hátralékkiegyenlítő
támogatásban részesült.

14. § (1) A hátralékkezelési támogatás - az 
adós vállalásától függően az egy összegben 
vagy havi részletekben - az adósságkövetelés 
jogosultja részére átutalással kerül 
folyósításra utólag, minden hónap 15. 
napjáig.

14. § (1) A hátralékkezelési támogatás - a 
hátralékkezelési támogatásra jogosult 
vállalásától függően az egy összegben vagy 
havi részletekben - az adósságkövetelés 
jogosultja részére átutalással kerül 
folyósításra utólag, minden hónap 15. 
napiáig.

14. § (2)A hátralékkezelési támogatás 
folyósításának feltétele, hogy a támogatásra 
jogosult a hátralékkezelési támogatás

14. § (2)A hátralékkezelési támogatás 
folyósításának feltétele, hogy a 
hátralékkezelési támogatásra jogosult a 
hátralékkezelési támogatás megállapításáról



megállapításáról szóló határozat véglegessé 
válását követő 15 munkanapon belül:
a) az adósságkövetelés jogosultjával a 

megállapodást, vagy a részletfizetési 
szerződést megköti, és

b) az első alkalommal befizetett 
önrészről/ekről szóló igazolást a 
Polgármesteri Hivatalnak bemutatja, és

c) a hátralékkezelési tanácsadóval a 
hátralékkezelési megállapodást megköti.”

szóló határozat véglegessé válását követő 15 
munkanapon belül:
a) az adósságkövetelés jogosultjával a 

megállapodást, vagy a részletfizetési 
szerződést megköti, és

b) az első alkalommal befizetett 
önrészről/ekről szóló igazolást a 
Polgármesteri Hivatalnak bemutatja, és

c) a hátralékkezelési tanácsadóval a 
hátralékkezelési megállapodást megköti.”

M. §

(4) Az önrész részletekben történő 
megfizetése esetén az adós részletfizetési 
kötelezettségének minden hónap 20. napjáig 
köteles eleget tenni és azt igazolni a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központnál, a tárgyhavi díjak 
befizetésének igazolása mellett.

14. § (4) bekezdés 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.

15. § (1) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ által nyújtott 
hátralékkezelési tanácsadás egyéni vagy 
csoportos lehet, a hátralékkezelési tanácsadó 
határozza meg, hogy az adósnak melyiken 
kell részt vennie.

15. § (1) A Szociális Szolgáltató által 
nyújtott hátralékkezelési tanácsadás egyéni 
vagy csoportos lehet, a hátralékkezelési 
tanácsadó határozza meg, hogy az adósnak 
melyiken kell részt vennie.

15. § (2)A hátralékkezelési tanácsadó által 
ellátott feladatok:

a) tájékoztatja az adóst a hátralékkezelés 
formáiról, feltételeiről,

b) az adós által lakott lakásban a 4. § (5) 
bekezdés szerinti környezettanulmányt 
végez,

c) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az 
adós háztartásának gazdálkodását, 
fizetési kapacitását és készségét, és 
ennek alapján javaslatot tesz a 
hátralékkezelési szolgáltatásba történő 
bevonásra,

d) az adósság rendezésének feltételeiről az 
adóssal írásos megállapodást (a 
továbbiakban: hátralékkezelési
megállapodás) köt,

e) a hátralékkezelés időtartama alatt az 
adóssal kapcsolatot tart és legalább

15. § (2)A hátralékkezelési tanácsadó által 
ellátott feladatok:

a) tájékoztatja az adóst a hátralékkezelés 
formáiról, feltételeiről,

b) az adós által lakott lakásban a 4. § (5) 
bekezdés szerinti környezettanulmányt 
végez,

c) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az 
adós háztartásának gazdálkodását, 
fizetési kapacitását és készségét, és 
ennek alapján javaslatot tesz a 
hátralékkezelési szolgáltatásba történő 
bevonásra,

d) az adósság rendezésének feltételeiről az 
adóssal írásos megállapodást (a 
továbbiakban: hátralékkezelési
megállapodás) köt,

e) a hátralékkezelés időtartama alatt az 
adóssal kapcsolatot tart és legalább
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havonta egy személyes találkozás útján 
folyamatosan figyelemmel kíséri a 
hátralékkezelési megállapodásban 
foglaltak betartását,

f) szükség esetén kezdeményezi a 
hátralékkezelési támogatásra vonatkozó 
döntés módosítását,

g) közreműködik a 9. § (3) bekezdés 
szerinti kérelem összeállításában és 
továbbítja az 9. § (7) bekezdésében 
foglaltak szerint,

h) megköti a kérelmezővel az 9. § (9) 
bekezdésben foglaltak szerinti 
együttműködésről szóló megállapodást,

i) közreműködik egyéb támogatási 
lehetőségek feltárásában,
igénybevételében, segítséget nyújt az 
ezekre vonatkozó kérelmek 
összeállításában,

j) megköti a hátralékkezelési támogatásra 
jogosulttal az adósság rendezésének 
feltételeiről szóló hátralékkezelési 
megállapodást,

k) figyelemmel kíséri a hátralékkezelési 
megállapodásban foglaltak betartását,

1) írásban tájékoztatja a Polgármesteri 
Hivatalt, ha az adós a hátralékkezelést 
nem veszi igénybe,

m) minden hónap utolsó napjáig írásban 
tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt, ha 
az adós az önrész- vagy a havi 
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos 
fizetési kötelezettségének adott 
hónapban nem tesz eleget,

n) szükség esetén írásban kezdeményezi a 
hátralékkezelési támogatásra vonatkozó 
döntés módosítását, a támogatás 
folyósításának megszüntetését.

15. § (3) A hátralékkezelési megállapodás az 
adósnak a Központtal kötött megállapodása, 
mely tartalmazza különösen az adós

a) hátralékkezelési tanácsadóval való 
kapcsolattartásának módját,
gyakoriságát,

b) együttműködési kötelezettségének
szabályait a hátralékkezelési szolgáltatás 
során, 

havonta egy személyes találkozás útján 
folyamatosan figyelemmel kíséri a 
hátralékkezelési megállapodásban 
foglaltak betartását,

f) szükség esetén kezdeményezi a 
hátralékkezelési támogatásra vonatkozó 
döntés módosítását,

g) közreműködik a 9. § (3) bekezdés 
szerinti kérelem összeállításában és 
továbbítja az 9. § (7) bekezdésében 
foglaltak szerint,

h) megköti az adóssal a 9. § (9) 
bekezdésben foglaltak szerinti 
együttműködésről szóló megállapodást,

i) közreműködik egyéb támogatási 
lehetőségek feltárásában,
igénybevételében, segítséget nyújt az 
ezekre vonatkozó kérelmek 
összeállításában,

j) megköti az adóssal az adósság 
rendezésének feltételeiről szóló 
hátralékkezelési megállapodást,

k) figyelemmel kíséri a hátralékkezelési 
megállapodásban foglaltak betartását,

1) írásban tájékoztatja a Polgármesteri 
Hivatalt, ha az adós a hátralékkezelést 
nem veszi igénybe,

m) minden hónap utolsó napjáig írásban 
tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt, ha 
a hátralékkezelési támogatásra 
jogosult az önrész- vagy a havi 
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos 
fizetési kötelezettségének adott 
hónapban nem tesz eleget,

n) szükség esetén írásban kezdeményezi a 
hátralékkezelési támogatásra vonatkozó 
döntés módosítását, a támogatás 
folyósításának megszüntetését.

15. § (3) A hátralékkezelési megállapodás az 
adósnak a Szociális Szolgáltatóval kötött 
megállapodása, mely tartalmazza az adós

a) hátralékkezelési tanácsadóval való 
kapcsolattartásának módját,
gyakoriságát,

b) együttműködési kötelezettségének
szabályait a hátralékkezelési szolgáltatás 
során,



c) hátralékkezelési támogatást megállapító 
határozatban foglalt kötelezettségek 
teljesítésének igazolási módját,

d) több típusú adóssága esetén a 
hátralékkezelésbe bevont
adósságtípusokat és a hátralékkezelési 
támogatás megoszlásának arányát.

c) hátralékkezelési támogatást megállapító 
határozatban foglalt kötelezettségek 
teljesítésének igazolási módját,

d) több típusú adóssága esetén a 
hátralékkezelésbe bevont
adósságtípusokat és a hátralékkezelési 
támogatás megoszlásának arányát.

16. § Az adós a hátralékkezelési tanácsadóval 
szükség szerint tart kapcsolatot, mely 
havonta legalább egy alkalommal kötelező, 
ennek során köteles bemutatni is igazolni az 
önrész és a havi lakásfenntartási kiadásokkal 
kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek 
teljesítését.

16. § A hátralékkezelési támogatásra 
jogosult a hátralékkezelési tanácsadóval 
szükség szerint tart kapcsolatot, mely 
havonta legalább egy alkalommal kötelező, 
ennek során köteles igazolni és bemutatni az 
önrész és a havi lakásfenntartási kiadásokkal 
kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek 
teljesítését.

17. § (1) A hátralékkezelési támogatás tovább 
nem folyósítható és a kifizetett összeget 
vissza kell téríteni, ha a jogosult

a) a hátralékkezelési tanácsadást nem veszi 
igénybe, vagy

b) az általa vállalt adósságtörlesztés 
esedékes részletét 2 hónapon keresztül nem 
teljesíti, vagy

c) a hátralékkezelési szolgáltatás 
igénybevételének időtartama alatt a 
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos 
fizetési kötelezettségének két hónapig nem 
tesz eleget.

17. § ( 1 ) A hátralékkezelési támogatás tovább 
nem folyósítható és a kifizetett összeget 
vissza kell téríteni, ha a hátralékkezelési 
támogatásra jogosult

a) a hátralékkezelési tanácsadást nem veszi 
igénybe, vagy

b) az általa vállalt adósságtörlesztés 
esedékes részletét 2 hónapon keresztül nem 
teljesíti, vagy

c) a hátralékkezelési szolgáltatás 
igénybevételének időtartama alatt a 
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos 
fizetési kötelezettségének két hónapig nem 
tesz eleget.

18. § Amennyiben a hátralékkezelési 
támogatásban részesülő személy a támogatás 
folyósításának időtartama alatt elhalálozik 
vagy a tartozással érintett lakásból elköltözik, 
az elhalálozással vagy elköltözéssel érintett 
hónapra járó támogatás teljes összegben 
folyósításra kerül, azonban a támogatás 
további folyósítását meg kell szüntetni.

18. § Amennyiben a támogatásra jogosult a 
támogatás folyósításának időtartama alatt 
elhalálozik vagy a tartozással érintett 
lakásból elköltözik, az elhalálozással vagy 
elköltözéssel érintett hónapra járó támogatás 
teljes összegben folyósításra kerül, azonban a 
támogatás további folyósítását meg kell 
szüntetni.

19. § (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 életvitelszerűen lakik.

19. § (3) Fűtési díj kompenzációban 
részesülhet az a személy, akinek 
háztartásában 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 életvitelszerűen lakik.

23/A § (1) f) a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnak az 
(5) bekezdés szerinti javaslata a támogatás 
megállapítására vonatkozik,

23/A § (1) f) a Szociális Szolgáltatónak az 
(5) bekezdés szerinti javaslata a támogatás 
megállapítására vonatkozik,



23/A § (2) A hátralékkiegyenlítö támogatás 
megállapítására irányuló kérelmet a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központnál kell benyújtani.

23/A § (2) A hátralékkiegyenlítő támogatás 
megállapítására irányuló kérelmet a Szociális 
Szolgáltatónál kell benyújtani.

23/A § (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.

23/A § (5) A Szociális Szolgáltató 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.

23/B. § (1)

Az Önkormányzat étkeztetési támogatást 
nyújt az Önkormányzat fenntartásában 
működő óvoda, valamint - a fővárosi 
önkormányzat saját tulajdonában álló 
ingatlanban működő nevelési-oktatási 
intézmények kivételével - a tankerületi 
központ által fenntartott Budapest Főváros 
VIII. kerületben működő nevelési-oktatási 
intézményekben gyermekétkezést igénybe 
vevő részére.

23/B. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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 szakképzési 
centrum által fenntartott Budapest Főváros 
VIII. kerületben működő nevelési-oktatási 
intézményben, szakképző intézményben 
gyermekétkezést igénybe vevő részére.

(2)
„A támogatás mértéke
a) amennyiben az igénybe vevő a Gyvt. 
21/B szerinti ingyenes vagy kedvezményes 
gyermekétkeztetési forma egyikében sem 
részesül:
az étkeztetést igénybe vevő
intézménye: az étkezés típusa a 
támogatás összege/igénybe vett adag/Ft/nap 
óvoda

Tízórai83,642
Diétás tízórai 123,734
Ebéd 49,072
Diétás ebéd 145,693
Uzsonna 73,764
Diétás uzsonna 109,993

általános iskola alsó tagozat Tízórai75,279
Diétás tízórai 120,362
Ebéd 60,767
Diétás ebéd 180,397
Uzsonna 73,183
Diétás uzsonna 117,63 8

Hatályon kívül kerül
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általános iskola felső tagozat Tízórai
90,862
Diétás tízórai 140,620
Ebéd 109,852
Diétás ebéd 244,208
Uzsonna 74,987
Diétás uzsonna 119,983

középiskola Ebéd 162,722
Diétás ebéd 312,939

b) amennyiben az igénybe vevő a Gyvt.
21/B szerinti kedvezményes
gyermekétkeztetésben részesül:
az étkeztetést igénybe vevő
intézménye: az étkezés típusa a 
támogatás összege/igénybe vett adag/Ft/nap 
óvoda Tízórai41,821

Diétás tízórai 61,867
Ebéd 24,536
Diétás ebéd 72,8465
Uzsonna 36,882
Diétás uzsonna 54,9965

általános iskola alsó tagozat Tízórai
37,6395
Diétás tízórai 60,181
Ebéd 30,3835
Diétás ebéd 90,1985
Uzsonna 36,5915
Diétás uzsonna 58,819

általános iskola felső tagozat Tízórai45,431
Diétás tízórai 70,31
Ebéd 54,926
Diétás ebéd 122,104
Uzsonna 37,4935
Diétás uzsonna 59,9915

középiskola esetében Ebéd 81,361
Diétás ebéd 156,4695 ”

23/D § (3) Az étkeztetési támogatás utólag a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ részére átutalással 
kerül folyósításra.

Hatályon kívül kerül

23/D § (3) Oltási támogatás a beoltást követő 
3 hónapon igényelhető.

23/D § (3) Oltási támogatás a beoltást követő
3 hónapon belül igényelhető.

24. § (3) 24. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:



Kt (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, 
de nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 350%-át.

(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.”

24. § (4) A rendkívüli települési támogatás 
iránti kérelmet a rendkívüli élethelyzet 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül, 
haláleset esetében a temetési költséget 
igazoló számla kiállításától számított 6 
hónapon belül kell benyújtani. A kérelemhez 
mellékelni kell

24. § (4) A rendkívüli települési támogatás 
iránti kérelmet a rendkívüli élethelyzet 
bekövetkeztétől számított 3 hónapon belül, 
haláleset esetében a temetési költséget 
igazoló számla kiállításától számított 6 
hónapon belül kell benyújtani. A kérelemhez 
mellékelni kell

24. § (7) A megállapított rendkívüli 
települési támogatás - 27. § (5) bekezdésében 
foglalt támogatási forma kivételével - 
bankszámlaszámra utalással,
postautalvánnyal, különösen indokolt 
esetben a Polgármesteri Hivatal házi pénztára 
útján, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 
esetében a szolgáltató felé átutalással kerül 
kifizetésre a megállapítástól számított 15 
napon belül. A temetési költségre nyújtott 
támogatás esetében a támogatás összegét 
vagy a kérelem elutasításának tényét az arról 
szóló határozat számával együtt az eredeti 
temetési számlára rá kell vezetni és azt a 
kérelmező részére vissza kell adni.

Hatályon kívül kerül a 27. § (5)
bekezdésében foglalt támogatási forma 
kivételével szövegrész

25. § (2) Az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére rendkívüli települési támogatás a 24.
§ (3) bekezdés a) és b) pontja esetében

25. § (2) Az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére rendkívüli települési támogatás a 24.



évente legfeljebb három alkalommal 
állapítható meg.

§ (3) bekezdés a) és b) pontja esetében évente 
legfeljebb négy alkalommal állapítható meg.

25. § (3) A (2) bekezdésben meghatározott a 
rendkívüli települési támogatás legkisebb 
összege esetenként 5.000 Ft, legmagasabb 
összege legfeljebb öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege.

25. § (3) A (2) bekezdésben meghatározott a 
rendkívüli települési támogatás legkisebb 
összege esetenként 5.000 Ft, legmagasabb 
összege 30.000,- Ft, lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez kapcsolódó rendkívüli 
települési támogatás esetén 40.000,- Ft.

25. § (4)

A tárgyévben megállapítható, az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére a rendkívüli települési 
támogatás éves összege nem haladhatja meg 
a) a 60.000,- Ft-ot a 24. § (3) bekezdés a) 
pontja szerinti személy esetében, 
b) az 50.000,- 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) a 40.000,- Ft-ot, akinek a családjában az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át, de nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 350%-át,

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.

25. § (5) Az a rendkívüli települési 
támogatásra jogosult személy, akinek 
családjában a Gyvt. szerinti rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek él, a (4) bekezdés a) pontjában 
meghatározott éves összeg nem haladhatja 
meg a 40.000 Ft-ot.

25. § (5) Az a rendkívüli települési 
támogatásra jogosult személy, akinek 
családjában a Gyvt. szerinti rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek él, a (4) bekezdés a) pontjában 
meghatározott éves összeg nem haladhatja 
meg a 50.000 Ft-ot.

25. § (6) A 25. § (4) bekezdésben 
meghatározott rendkívüli települési 
támogatás iránti kérelmek benyújtása között 
ugyanazon kérelmező - egyedül élő személy 
vagy család - esetében legalább három

25. § (6) A 25. § (4) bekezdésben 
meghatározott rendkívüli települési 
támogatás iránti kérelmek benyújtása között 
ugyanazon kérelmező - egyedül élő személy



hónapnak kell eltelnie. vagy család - esetében legalább egy 
hónapnak kell eltelnie.

26. § (1) Különös méltánylást érdemlő 
esetben a Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottság javaslata alapján a 24. § 
(3) bekezdésében foglalt jövedelemhatárok, a 
24. § (4) bekezdésében foglalt határidő, 
valamint a 25. § (1) - (6) bekezdéseiben 
foglalt korlátok figyelmen kívül hagyhatók, 
amennyiben az érintett családjában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 700%-át. 
A javaslatnak ki kell terjednie a támogatás 
legmagasabb összegére, melytől a 
polgármester nem térhet el.

26. § (1) Különös méltánylást érdemlő 
esetben a Bizottság javaslata alapján a 24. § 
(3) bekezdésében foglalt jövedelemhatárok, a 
24. § (4) bekezdésében foglalt határidő, 
valamint a 25. § (1) - (6) bekezdéseiben 
foglalt korlátok figyelmen kívül hagyhatók, 
amennyiben az érintett családjában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 700%-át. 
A javaslatnak ki kell terjednie a támogatás 
legmagasabb összegére, melytől a 
polgármester nem térhet el.

26. § (2) A kivételes méltánylást érdemlő 
rendkívüli élethelyzet különösen a betegség, 
a haláleset, az elemi kár elhárítása, a 
válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartása, iskoláztatás, a 
gyermek fogadásának előkészítése, a 
nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartás, a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítése. A kivételes 
méltánylást érdemlő élethelyzet
megállapításának alátámasztása érdekében a 
jegyző megkeresheti a Központot.

26. § (2) A kivételes méltánylást érdemlő 
rendkívüli élethelyzet különösen a betegség, 
a haláleset, az elemi kár elhárítása, a 
válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartása, iskoláztatás, a 
gyermek fogadásának előkészítése, a 
nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartás, a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítése. A kivételes 
méltánylást érdemlő élethelyzet
megállapításának alátámasztása érdekében a 
jegyző megkeresheti a Szociális 
Szolgáltatót.

26./A § (4) A járvánnyal összefüggően 
beállott rendkívüli helyzetre tekintettel 
folyósított támogatás iránti kérelem kizárólag 
e rendelet 1. számú függeléke szerinti 
formanyomtatványon nyújtható be.

Hatályon kívül kerül

A Szoc. rendelet a következő 26/B.§-al 
egészül ki:
26/B. § (1) 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.

27.§(1)

A biztonságos lakhatás anyagi
lehetőségeinek megteremtése érdekében a 
fűtési költség viseléséhez fűtési hozzájárulás

27. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(1) A biztonságos lakhatás anyagi 
lehetőségeinek megteremtése érdekében, a 
fűtés- áram- és vízszolgáltatás költségének



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 az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át.

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.”

27. § (3) Az (1) bekezdés szerinti 
hozzájárulás megállapítása iránti kérelem 
minden év október 1. napjától a tárgyévet 
követő év március 31. napjáig nyújtható be.

27. § (3) Az (1) bekezdés szerinti 
hozzájárulás megállapítása iránti kérelem 
minden év szeptember 1. napjától a 
tárgyévet követő év március 31. napjáig 
nyújtható be.

27.§(5)

A fűtési hozzájárulás összege 3000 Ft/hó, 
amely a kérelmező lakcímére utólag, minden 
hónap 5-éig postai úton kerül folyósításra.

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

27. § (6)

A kérelmezőt a hozzájárulás a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától illeti 
meg

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.

27. § (7) A fűtési hozzájárulás évente 
ugyanazon lakásra csak egy kérelmezőnek 
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától.

27. § (7) A fűtési- és rezsi támogatás évente 
ugyanazon lakásra csak egy kérelmezőnek 
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától.

27. (8) Amennyiben a kérelmező a fűtési 
hozzájárulással támogatott ingatlanból 
elköltözik, a támogatásra való jogosultságot 
a változás hónapjának utolsó napjával meg 
kell szüntetni.

27. § (8) Amennyiben a kérelmező a fűtési- 
és rezsi támogatással támogatott ingatlanból 
elköltözik, a támogatásra való jogosultságot 
a változás hónapjának utolsó napjával meg 
kell szüntetni.
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 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

9/A. A Józsefvárosi 2021. évi 
egészségvédelmi támogatás

Hatályon kívül kerül

29. § (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés 
szerinti alapszolgáltatásokat az (1) bekezdés 
e), f), gd) és ge) pontjai és alpontja 
kivételével a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ útján 
biztosítja.

29. § (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés 
szerinti alapszolgáltatásokat az (1) bekezdés 
e), f), gd) és ge) pontjai és alpontja 
kivételével a Szociális Szolgáltató útján 
biztosítja.

29. § (3) Az Önkormányzat által biztosított 
szakosított ellátás formája az átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény típuson belül a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ útján ellátott 
időskorúak gondozóháza.

29. § (3) Az Önkormányzat által biztosított 
szakosított ellátás formája az átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény típuson belül a 
Szociális Szolgáltató útján ellátott 
időskorúak gondozóháza.

29/C § (3) A 29/A. § d) pontja esetében az 
ellátás a gyermek törvényes képviselője által 
szóban vagy írásban kezdeményezhető a 
Központnál. A szolgáltatás igénybevételének 
kezdeményezésekor a törvényes
képviselőjének nyilatkoznia kell arról, hogy 
a gyermek életvitelszerűen a VIII. kerület 
közigazgatási területén él.

29/C § (3) A 29/A. § d) pontja esetében az 
ellátás a gyermek törvényes képviselője által 
szóban vagy írásban kezdeményezhető a 
Szociális Szolgáltatónál. A szolgáltatás 
igénybevételének kezdeményezésekor a 
törvényes képviselőjének nyilatkoznia kell 
arról, hogy a gyermek életvitelszerűen a VIII. 
kerület közigazgatási területén él.

29/C § (5) Amennyiben a gyermek 
kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre jogosulttá válik, arról a 
törvényes képviselője haladéktalanul köteles 
értesíteni a Központot.

29/C § (5) Amennyiben a gyermek 
kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre jogosulttá válik, arról a 
törvényes képviselője haladéktalanul köteles 
értesíteni a Szociális Szolgáltatót.

29/C § (6) A 29/A. § d) pontja szerinti 
támogatási formát a Központ a 
rendelkezésre álló meleg étel adag 
függvényében adja át a gyermek törvényes 
képviselőjének a Központ által kijelölt 
helyen, amelyről nyilvántartást vezet.

29/C § (6) A 29/A. § d) pontja szerinti 
támogatási formát a Központ a 
rendelkezésre álló meleg étel adag 
függvényében adja át a gyermek törvényes 
képviselőjének a Szociális Szolgáltató által 
kijelölt helyen, amelyről nyilvántartást 
vezet.

29/C § (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés 
szerinti alapellátásokat az (1) bekezdés b) d) 
és e) pontja kivételével a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ útján biztosítja.

29/C § (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés 
szerinti alapellátásokat az (1) bekezdés b) d) 
és e) pontja kivételével a Szociális 
Szolgáltató útján biztosítja.

37. § (3) E rendelet 28/A. §-a a koronavírus 
elleni védőoltás általános kötelező 
igénybevételéről szóló jogszabály hatályba 
lépésének napján hatályát veszti.

Hatályon kívül kerül


