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Költségvetési is Pénzügyi Bizottság véleményezi

e

Kulturális, Civil, Oktatási, Sport A Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi
Szociális, Egészségügyi A Lakásügyi Bizottság véleményezi

e

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klimavédelmi Bizottság véleményezi
Határozati javaslat:
A Költségvetési es Pénzügyi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek u előterjesztés megtárgyalását.
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalminak részletes ismertetése
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) t (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- es vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének S életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- is hatáskörét a polgármester
2,0
<94%,
2020 MÁJ 20.

.

gyakorolja. E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester hozza meg a döntést.
• A veszélyhelyzet kihirdetésére a koronavírus-járvány miatt volt szükség. A koronavírusjárvány terjedésének megfékezése érdekében 2020. március 16. napjától a köznevelési
intézményeket nem látogathatják a gyermekek. A 71/2020 (III. 27.) Kormány rendelet pedig
kijárási korlátozást vezetett be egész Magyarország területére, mely alapján a lakóhelyet csak
nyomós indokkal lehet elhagyni.
A tömeges megbetegedést okozó vírusfertőzés elterjedése a legtöbb ember számára rendkívüli
élethelyzetet teremtett, melynek következtében jelentősen megnövekedett a munkájukat
elveszítő, pénzügyileg egyre nehezebb helyzetbe kerülök száma
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot (Központ) több olyan szülő
keresi fel, akik a koronavírus-járvány miatt kerültek átmenetileg nehéz helyzetbe, viszont a
hivatalok csökkentett félfogadása miatt gyermekük számára a kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetést nem tudják igényelni, de gyermekük mindennapi melegétel-szükséglete
nem megoldott a családban. A Központ tájékoztatása szerint ez jelenleg nagyságrendileg 120
gyermeket érint naponta, köztük olyat is, akinek nincs bejelentett lakó-vagy tartózkodási
helye a VIII. kerületben, de életvitelszerűen a VIII. kerület közigazgatási területén élnek.
A Józsefvárosi önkormányzat kiemelt célja, hogy a kerületben élő rászoruló családok, köztük
a gyermekek napi étkezése megoldott legyen.
A veszélyhelyzeti gyermekétkeztetés napi igényének mennyisége változó, de előreláthatóan
napi maximum 150 adag meleg étel elég lesz ezen gyermekek részére, amely kiosztásáról a
Központ gondoskodik az előzetes jelzések alapján.
A napi maximuml 50 adag egy tál meleg étel a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját
fózökonyháiban kerül elkészítésre.
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék által előállított napi maximum 150 adag egy tál meleg
étel megrendelése a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által
történik külön megállapodás alapján.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.
(III. 31.) önkormányzati rendelete új rendkívüli települési támogatási típust vezetett be a
koronavírus miatt nehéz helyzetbe került kerületi lakosok számára. Ezen rendelet I. számú
mellékletét képezi a kérelem formanyomtatvány. A réndelet hatályba lépése óta beérkezett
kérelmek alapján összegyűjtött tapasztalatokból az látszik, hogy a formanyomtatvány
kiegészítésre szorul annak érdekében, hogy a kérelmező számára egyértelmű legyen a
kérelem indoklása. További kiegészítés, hogy az ügyfélnek lehetősége lesz a kérelmen
megjelölni, hogy hozzájárul az adatai továbbításához, amennyiben a kérelmében leírtak
alapján az szükséges. Ezen formanyomtatvány a továbbiakban a Rendelet ffiggelékeként lesz
elérhető.
Fentiekre tekintettel a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselőtestületének 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) alábbi módosításai szükségesek.

A Rendelet I. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A rendelet hatálya 29/A. § (1) bekezdés d) pcintjában szabályozott esetekben az I. § (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe a 2. § m) pontja alapján kerülő kiskorú gyermekekre, törvényes képviselőikre,
akik életvitelszerűen a VIII. kerület közigazgatási területén élnek."
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Rendelet 26/A § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A járvánnyal összeRiggően beállott rendkívüli helyzetre tekintettel folyósított támogatás
iránti kérelem kizárólag e rendelet I. számú Mggeléke szerinti formanyomtatványon nyújtható
be."
A Rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:
„ac) veszélyhelyzeti gyermekétkeztetés"
A rendelet 29/A. § az alábbi d) ponttal egészül ki:
„c1) a rendelet 2. §. m) pontja szerinti rendkívüli élethelyzet következett be a kérelmező ér
gyermeke életében.
A Rendelet a következő 29/C. §-sal egészül ki:
(1) A 29/A. § d) pontja esetében a kérelmezö gyermekének napi egyszeri meleg étel
térítésmentesen adható a 29.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpont keretében.
(2) A 29/A. § d) pontját különösen azokra a 18 év alatti gyermekekre tekintettel kell
alkalmazni, akiknek családja a veszélyhelyzet következtében került olyan rendkívüli
élethelyzetbe, amelyben a kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való
jogosultságukat nem tudják haladéktalanul igényelni.
(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.
(4) A 29/A. § d) pontja szerinti étkeztetés akkor adható, ha a gyermek más étkezési format
nem vesz igénybe, és addig adható, ameddig a gyermek a kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre jogosulttá válik, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnésinek napját
követő 15 napig.
(5) Amennyiben a gyermek kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre jogosulttá válik,
arról a törvényes képviselője haladéktalanul köteles értesíteni a Központot.
(6) A 29/A. § d) pontja szerinti támogatási format a Központ a rendelkezésre 11116 meleg étel
adag függvényében adja at a gyermek törvényes képviselőjének a Központ által kijelölt
helyen, amelyről nyilvántartást vezet."
A kihirdetést követően hatályát veszti a Rendelet I. számú melléklete.

II.
A beterjesztés indoka
A rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A kibővült ellátási
forma és az új nyomtatvány mielőbbi bevezetése érdekében szükséges, hogy a Képviselőtestület döntését a kővetkező ülésén meghozza.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja jelen előterjesztésben foglalt az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatás
kibővítése azért, hogy az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások hatékonyabban,
szélesebb körben elérjék a kívánt célt
A döntés pénzügyi hatása:
Napi egy tál meleg ebéd ára bruttó 507- Ft/fő/nap, plusz költség a csomagolás díja bruttó
50,- Ft/fő/nap. A döntés pénzügyi fedezetet igényel, 150 napi adagszámmal számolva havi
(21 napra) 557,- Ft/adag egységárral 1.754 ezer Ft fedezet szükséges. Javaslom a fedezetet
2 hónapra biztosítani a 11702 címen elkülönített 45.000 ezer Ft terhére.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület hatásköre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1)
bekezdésében foglaltakon alapul.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (I) bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell
tárgyalni, az Mötv. 50. § alapján a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről es a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítágáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz és rendeletet alkot.
Fentiek alapján kérjük az alábbi határozati javaslat és a mellékelt rendelet elfogadását.
Rendeletalkotási javaslat!
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális es
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet
módosítását.

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...J2020. (V. 20.) számú határozata
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.

az új típusú korona virus terjedése következtében kialakult rendkívüli krízis helyzetre
tekintettel 2020. május 20. napjától a veszélyhelyzet időtartamára napi 150 adag egy tál
meleg ételt biztosít, mely a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját fözökonyháiban kerül
előállításra.

2.

felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetőjét, hogy az • 1. pontban meghatározott 150 adag meleg étel
megrendelésére vonatkozóan kössön szerződést a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
intézménnyel.

3.

az 1. pontban meghatározott adagsztunra havonta 1.754 ezer Ft-ot biztosít május és június
hónapokra a 11702 címen elkülönített 45.000 ezer Ft terhére céljelleggel.

4.

a) a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11702 Védelmi
feladatok" chit — önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatáról
3.508,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 „Költségvetési támogatások,
intézményfinanszírozás" cím — önként vállalt feladat — finanszírozási működési
kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzatára veszélyhelyzeti
gyermekétkeztetés érdekében,
b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 Szociális
étkeztetés cím — önként vállalt feladat — finanszírozási működési bevételek/központi,
irányítószervi támogatás előirányzatát es a dologi kiadások előirányzatát
3.508,0 ezer Ft-tal megemeli,
c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék 40200 — önként vállalt feladat bevételek/működési bevételek előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát
3.508,0 ezer Ft-tal megemeli napi 150 adag étel elkészítése érdekében.

5.

felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a határozatában
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős:
1.pont esetében: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője,
2. pont esetében: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
intézményvezetője,
3., 4., 5., pont esetében: polgármester

Központ

Határidő: 1., 3. és 4. pont esetében: 2020. május 20., 2. pont esetében: 2020. május 25., 5.
pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása,
A döntés végrehajtásit végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati hod; Költségvetési Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Melléklet:
1.sz. melléklet: JEB - JSZSZGY között kötendő szerződés-tervezet
2.sz. melléklet: Rendelet-tervezet
3.sz. melléklet: polgármesteri határozat-tervezet
4.sz melléklet: 1. számú ffiggelék-tervezet
Budapest, 2020. májusig:
Pikó András
polgármester
Törv yességi ellenőrzés:

CzukIcemé dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Szili-Darók Ildikó
alpolgármester

1. számú melléklet
SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZODES
(számlás kifizetésre)
amely létrejött egyrészről a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
székhely:
1081 Budapest, Népszínház u. 22.
képviseli:
Takács Gabor,
adószám:
15791454-242,
bankszámlaszám: 11784009-15791454-00000000,
statisztikai szám: 15791454-8899-322-01,
mint megrendelő ( továbbiakban mint Megrendelő)
másrészről a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
székhely:
1083 Budapest, Szigetvári utca 1.
képviseli:
Koscsóné Kolkopf Judit intézményvezető,
adószám:
16922545-2-42,
bankszámla szám: 11784009-16922545-00000000,
statisztikai szám: 16922545-8891-322-01,
mint szolgáltató ( továbbiakban mint Szolgáltató)
a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

A szerződés tárgya
Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére a Budapest Főváros VIII. kerület JózseAnirosi
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester ..../2020.
(V. 20.) számú határozata alapján az új típusú korona vírus terjedése következtében krízis helyzetbe
került családok gyermekei részére napi egyszeri egy túl meleg ételt biztosít, melyet saját
főzőkonyháiban állít elő, napi maximum 150 /nap/adag mennyiségben Megrendelő megrendelése
alapján a szerződés 2. pontjában meghatározott időszakban. Szolgáltató által előállított étel
adagonkénti csomagolásban kerül átadásra Megrendelő részére.
— A csomagolóanyag az ÄNTSZ és a HACCP rendszer előírásainak megfelel.
— A Szolgáltató vállalja, hogy az ételek szállítását az érvényben lévő jogszabályok és rendeletek
szerint, azok maximális figyelembe vételével végzi.
— Étel kiszállítás időpontja, szállítólevél kíséretében: munkanapokon, legkésőbb 11.30-ig
— A Szolgáltatónak a szerződésben kifejezetten vállalnia kell a fenti tartalommal a szolgáltatás
szerződés- és jogszabályszerű teljesítését a szerződés teljes teljesítési időszaka alatt.
— A szállítási
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ — Népkonyha,
1086 Budapest, Magdolna u. 43.
1.

2. A megrendelés tartama és megszűnése
— Jelen szerződés hatályba lépésétől számított két hónapig terjedő határozott időtartamra jön létre.
A szerződés a felek aláírásának napján lép hatályba.
— Felek rögzítik, hogy a szerződés az I. pontban meghatározott feladatok ellátására jön létre.
— A Felek rögzítik, hogy a szerződést bármelyik fél, indoklás nélkül 30 napos határidővel, írásban
• felmondhatja, azzal a kitétellel, hogy a 30 napon belülre tervezett, vagy mär szervezés alatt 11116
program lebonyolítását, illetve abban történő közreműködést teljesítenie kell. Továbbá, a
felmondás, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)
meghatározott egyéb okból szűnhet meg.
— Jelen szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja, a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szolgáltató részéről, ha
határidőre nem szállítja le a kért mennyiségű ételadagot és ezzel meghiúsítja vagy késlelteti a
\—R

étel kiosztást. A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szabályos
teljesítés és számla kibocsátás ellenére a díjat nem fizeti meg felszólításra sem.
— A felmondás a másik fél részére történő kézbesítéssel válik hatályossá. „Nem kereste"
„ismeretlen" jelzéssel visszaérkező levél kézbesítettnek minősül.
— A Megrendelő határozott idő lejárta előtti felmondása esetén a Szolgáltató az addig felmerült
költségei ellentételezésére, vagy amennyiben az nem határozható meg, akkor az addig elvégzett
munkával arányos díjra tarthat igényt szállítólevelek átadásával.
3.
Díjazás, fizetési feltételek
— Az ételadagok egységára nettó 400 Ft / ételadag + 27 % ÁFA bruttó 507 Ft/ételadag. Az
ételadagok csomagolási ára ételadagonként nettó 39 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 50 Ft. Összesen egy
ételadag egységára csomagolással együtt bruttó 557 Ft, a727 ötszázötvenhét forint.
— A fenti ár az alapanyagok nagymértékű árváltoztatása esetén változhat, melyet a Józsefvárosi
Egyesített Bölcsődék, a tudomására jutástól számított 5 napon belül írásban jelez a Józsefvárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, valamint a fenntartó felé.
— A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató részére a kiszállítást követően, a
kiállított számla alapján, 15 napon belül banki átutalással fizet meg jelen szerződésben megadott
bankszámlaszámra.
— A Szolgáltató a fent meghatározott árakon felül egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre
nem tarthat igényt.
Az ételadagok átvételére a Népkonyha dolgozói, a szakmai teljesítés igazolásra JSzSzGyK —
Szolgáltatások szakmai egységének helyettes vezetője, a szerződéskötés időpontjában Kiss
Ildikó Andrea jogosult.
4.
Szolgáltató jogai és kötelezettségei
— A Szolgáltatót a Megrendelő kivételével, tehát harmadik fél felé bármely adat vonatkozásában
időbeli korlátozás nélkül, szóban és írásban titoktartási kötelezettség terheli.
— Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató felel az általa nyújtott termékek minőségi megfelelőségéért.
Szolgáltató kötelezettséget vállal at-ra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb mértékű
gondossággal jár el.
5.
Megrendelő jogai és kötelességei
— Vállalja, hogy a Szolgáltatót minden részletre kiterjedően és hitelesen tájékoztatja az elvégzendő
feladat körülményeiről, módjáról és feltételeiről, a feladat elvégzéséhez szükséges adatokat,
információkat biztosítja.
— A szerződés teljesítése érdekében segítő közreműködést nyújt kapcsolattartó kijelölésével.
— A szerződésben meghatározott módon a Szolgáltatói díjat megfizeti, a leszállított termékek
alapján.
Kapcsolattartás
6.
A Megrendelő részéről kapcsolattartó: Takács Gábor, a JSzSzGyK — Szolgáltatások szakmai
egység vezetője, elérhetőségei: email: takacs.gabor@jszszgyk.hu, tel.: +36-30/493-15-28, vagy az
általa kijelölt személy.
A Szolgáltató részéről a kapcsolattartó neve: Koscsóné Kolkopf Judit, mobil: +36-20/919-62-30,
email: koscsoneAbolcsode-b208.hu
Együttműködési kötelezettség
7.
— A megvalósítás érdekében Felek vállalják, hogy e tevékenységekkel kapcsolatban egymást
mindenről tájékoztatják, a végrehajtásban egymást kölcsönösen támogatják.
— A szerződő felek a szerződéssel elérni kívánt eel érdekében kölcsönösen együttműködnek és
haladéktalanul értesítik egymást minden olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését
veszélyezteti, vagy gátolja.

Egyéb rendelkezések
8.
— A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefliggésben tudomására jutott üzleti es egyéb titkot, más
hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag a jelen szerződés
teljesítéséhez használhatja fel. Amennyiben a kormányzati ellenőrzésre jogosult szervek a
szerződés bármely részével, vagy teljesítésével kapcsolatban információt igényelnek, úgy ezt a
felek e szervek részére teljesíteni kötelesek es egyikük sem hivatkozhat üzleti titokra, vagy más
bizalmassági szabályra. Ilyen esetekben az üzleti titok sérelméből eredően egyik fél sem
támaszthat kártérítési igényt a másik féllel szemben.
— A tevékenység végzése során az információs önrendelkezési jogról es az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, illetve az Európai Parlament és a
Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről is az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendelete (GDPR) szabályait
is figyelembe kell venni.
— Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható, vagy szüntethető meg.
— A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptic. es a *vonatkozó jogszabályok
rendelkezései irányadóak. Felmondására a Ptk. 6:248.* és a 6:213.§-ában foglaltak az
irányadók.
— Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös egyeztetéssel
kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak az általános szabályok
szerint hatáskörrel es illetékességgel rendelkező bírósághoz.
— A szerződés mellékletét képezi a Szolgáltató aláírási címpéldányának másolata, valamint a
kitöltött átláthatósági nyilatkozat.
Jelen szerződés készült 3 oldalon, 2 egymással egyező példányban, melyet szerződő felek
elolvasta]', értelmeztek, es mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, 2020. május

Takács Gábor
intézményvezető helyettes
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató
es Gyermekjóléti Központ

Kosc-soné Kolkopf Judit
intézményvezető
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
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Fedezete: az intézmény költségvetésében biztosítva: 1C3
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Szilágyi Gabor
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2. számú melléklet: Rendelet tervezet
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2020. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyerrnekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (Ill. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere - a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) is (3) bekezdése, és a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módostrieról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXLX. törvény 23. § (5) bekezdés 11.a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében,
45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:
1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
pénzbeli és temiészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkonnányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) I. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A rendelet hatálya 29/A. § (1) bekezdés d) pontjában szabályozott esetekben az 1. § (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe a 2. § m) pontja alapján kerülő kiskorú gyermekekre, törvényes képviselőikre,
akik életvitelszerűen a VIII. kerület közigazgatási területén élnek."
2. § A Rendelet 26/A § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lip:

„A járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetre tekintettel folyósított támogatás
iránti kérelem kizárólag e rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon nyújtható
be."
3. § A Rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:

„ac) veszélyhelyzeti gyermekétkeztetés."
4. § A rendelet 29/A. § az alábbi d) ponttal egészül ki:

„c1) a rendelet 2. §. m) pontja szerinti rendkívüli élethelyzet következett be a kérelmező es
gyermeke életében."
5.§ A Rendelet a következő 29/C. §-sal egészül ki:

„29/C. § (1) A 29/A. § d) pontja esetében a kérelmező gyermekének napi egyszeri meleg étel
térítésmentesen adható a 29.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpont keretében.

(2) A 29/A. § d) pontját különösen azokra a 18 év alatti gyermekekre tekintettel kell
alkalmazni, akiknek családja a veszélyhelyzet következtében került olyan rendkívüli
élethelyzetbe, amelyben a kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való
jogosultságukat nem tudják haladéktalanul igényelni.
(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.
(4) A 29/A. § d) pontja szerinti étkeztetés akkor adható, ha a gyermek más étkezési formát
nem vesz igénybe, is addig adható, ameddig a gyermek a kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre jogosulttá válik, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnésének napját
követő 15 napig.
(5) Amennyiben a gyermek kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre jogosulttá válik,
arról a törvényes képviselője haladéktalanul köteles értesíteni a Központot.
(6) A 29/A. § d) pontja szerinti támogatási formát a Központ a rendelkezésre álló meleg étel
adag ffiggvényében adja ät a gyermek törvényes képviselőjének a Központ által kijelölt
helyen, amelyről nyilvántartást vezet."
6. § Hatályát veszti a Rendelet I. számú melléklete.
7. §.E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Budapest, 2020. május ...

Czukkerné dr. Pinter Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2020. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ésgyermekjóléti gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások helyi szabályairól
ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015.
(III. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli
ás természetbeni, Valamint a szémélyes
•gondoskodást nyújtó szociális es gyermekjóléti
ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.
01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) I. §-a a következő (8) bekezdéssel
egészül ki:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest
VIII. kerület közigazgatási területén elő es 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.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest
VIII. kerület közigazgatási területen élő es ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező:
a) magyar állampolgárokra,
b) bevändoroltakra es letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy .
oltalmazottként elismert személyekre.

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

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

(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.

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

(4) A rendelet hatálya kiterjed a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkonnanyzat)
által
alapított
is
fenntartott
személyes
gondoskodást nyújtó szociális is gyermekjóléti
intézményekre es az azok által nyújtott
ellátásokra, valamint az (1) bekezdésben

(4) A rendelet hatálya kiterjed a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
által
alapított
és
fenntartott
személyes
gondoskodást nyújtó szociális es gyermekjóléti
intézményekre es az azok által nyújtott
ellátásokra, valamint az (1) bekezdésben
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az
kívül
személyeken
meghatározott
Onkormányzat más önkormányzattal kötött
ellátási szerződése alapján a Budapest VIII.
kerületében ellátásban részesülő személyekre.

az
kívül
személyeken
meghatározott
kötött
más
önkormányzattal
Onkormányzat
ellátási szerződése alapján a Budapest VIII.
kerületében ellátásban részesülő személyekre.

(5) A rendelet hatálya kiterjed a pénzbeli és
természetbeni ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az
gazdasági
által
alapított
Onkormányzat
önkormányzat
valamint
az
társaságokra,
fenntartásában vagy működtetésében lévő
intézményekre.

(5) A rendelet hatálya kiterjed a pénzbeli és
természetbeni ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az
gazdasági
által
alapított
Onkormányzat
önkormányzat
.
társaságokra,
valamint
az
fenntartásában vagy működtetésében lévő
intézményekre.

(6)A rendelet 23/A. §-a kiterjed az Önkormányzat
tulajdonában lévő lakás bérlőjére, jogcímnélküli
használójára, függetlenül a bérlő vagy
jogcímnélküli lakáshasználó lakóhelyétől.

(6) A rendelet 23/A. §-a kiterjed az Önkormányzat
tulajdonában lévő lakás bérlőjére, jogcímnélküli
a
bérlő vagy
használójára,
függetlenül
jogcímnélküli lakáshasználó lakóhelyétől.

(7)

(7)
„ (8) A rendelet hatálya 29/A. f (I) bekezdés d)
pontjában szabályozott esetekben az I. § (I)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed a
rendkívüli
veszélyeztető
létfenntartást ,
élethelyzetbe a 2. # m) pontja alapján kerülő
kiskorú gyermekekre, törvényes képviselőikre, akik
életvitelszerűen a VIII. kerület közigazgatási
területén élnek"

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

2. § A Rendelet 26/A § (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
26/A § (4) A járvánnyal összefüggően beállott
folyósított
helyzetre tekintettel
rendkívüli
támogatás iránti kérelem kizárólag e rendelet I.
számú fliggeléke szerinti formanyomtatványon
nyújtható be.

3. § A Rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja a
következő ac) alponttal egészül ki:
29. § (1) Az Önkormányzat által biztosított 29. § (1) Az Onkormányzat által biztosított
szociális alapszolgáltatások formái:
szociális alapszolgáltatások formái:''
a) étkeztetés,
a) étkeztetés,
aa) szociális étkeztetés,
aa) szociális étkeztetés,
ab) népkonyha
ab) népkonyha,
„ac) veszélyhelyzeti gyermekétkeztetés"

29/A. § Az intézményvezető saját hatáskörben
külön eljárás nélkül köteles biztosítani a 29. §
szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátást,
amennyiben
a) a kérelmező élete vagy testi épsége veszélybe
kerül,

4. § A rendelet 29/A. § az alábbi d) ponttal
egészül ki:
29/A. § Az intézményvezető saját hatáskörben
külön eljárás nélkül köteles biztosítani a 29. §
szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátást,
amennyiben
a) a kérelmező élete vagy testi épsége veszélybe
kerül,

A,

b) a kérelmező önmaga ellátásáról részben vagy b) a kérelmező önmaga ellátásáról részben vagy
teljesen nem tud gondoskodni, és nincs olyan
teljesen nem tud gondoskodni, is nincs olyan
hozzátartozója, aki az ellátásáról gondoskodna,
hozzátartozója, aki az ellátásáról gondoskodna,
c) a kérelmező szociális helyzetében, egészségi c) a kérelmező szociális helyzetében, egészségi
állapotában olyan igazolt kedvezőtlen változás
állapotában olyan igazolt kedvezőtlen változás
következett be, amely azonnali ellátását
következett be, amely azonnali ellátását
igényli.
igényli.
„d) a rendelet 2 §. m) pontja szerinti rendkívüli
élethelyzet következett be a kérelmező és gyermeke
életében."
5. § A Rendelet a kővetkező 29/C. §-sal egészül
ki:
„(1) A 29/A. § d) pontja esetében a kérelmező
gyermekének napi egyszeri meleg étel
térítésmentesen adható a 29. § (I) bekezdés a)
Pont ac) alpont keretében.
(2) A 29/A. § d) pontját különösen azokra a 18 év
alatti gyermekekre tekintettel kell alkalmazni,
akiknek családja a veszélyhelyzet következtében
került olyan rendkívüli élethelyzetbe, amelyben a
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre
való jogosultságukat nem tudják haladéktalanul
igényelni.
(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.
(4) A 29/A. § d) pontja szerinti étkeztetés akkor
adható, ha a gyermek más étkezési format nem
vesz igénybe, és addig adható, ameddig a gyermek
a kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre
jogosulttá válik de legfeljebb a veszélyhelyzet
megszűnésének napját követő 15 napig.
(5) Amennyiben a gyermek kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetésre jogosulttá válik,
arról a törvényes képviselője haladéktalanul
köteles értesíteni a Központot
(6) A 29/A. § d) pontja szerinti támogatási formát
a Központ a rendelkezésre álló meleg étel adag
fitvényében adja át a gyermek törvényes
képviselőjének a Központ által .kijelölt helyen,
amelyről nyilvántartást vezet."

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 21/2020. (V. 20.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás

A módosító rendelet a következők szerint változtat a pénzbeli és természetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló
10/2015. (111. 01.) önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain.
2. Részletes indokolás
a 2. §-hoz

A Szociális Rendelet mellékletének javítása.
a 3.-5. §-hoz
A Szociális Rendelet személyes gondoskodást nyújtó ellátásainak formáit bővíti ki. A
Szociális Rendelet új személyes gondoskodást nyújtó ellátás alkalmazási körére vonatkozóan
tartalmaz rendelkezéseket.
az 6. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 21/2020. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
1.Társadalmi hatások
Az elsődleges al a rendelet módosításban a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
kibővítése annak érdekében, hogy az önkormányzati segítség hatékonyabban elérje a célját.
2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális jellegű kiadásai a korábbiakhoz képest
emelkednek, azonban a fedezete a költségvetésben biztosított.
3. Környezeti S egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hathsa illetve egészségügyi
következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése jelentős mértékben várható.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A koronavírus következtében indokolttá vált a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
kibővítése annak érdekében, hogy az önkormányzati segítséget minél többen igénybe tudják
venni.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személy' szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek változnak, a
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.
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• 3. melléklet
/2020. (V. 20.) számú határozat
A veszélybelyzed gyermekétkeztetés támogatás fedezetéről
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet I. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:
I. az új típusú korona vírus terjedése következtében kialakult rendkívüli krízis helyzetre
tekintettel 2020. május 20. napjától a veszélyhelyzet időtartamán napi 150 adag egy tál
meleg ételt biztosítok, mely a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját főzőkonyháiban
kerül előállításra.
2. felkérem a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetőjét, hogy az I. pontban meghatározott 150 adag meleg étel
megrendelésére vonatkozóan kössön szerződést a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
intézménnyel.
3. az I. pontban meghatározott adagszámra havonta 1.754 ezer Ft-ot biztosít május és
június hónapokra a 11702 cfmen elkülönített 45.000 ezer Ft terhére céljelleggel.
4. a) a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11702 Védelmi
feladatok" cím — önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatáról
3.508,0 ezer Ft-ot átcsoportosítok a 11108-02 „Költségvetési támogatások,
intézményfinanszírozás" cím — önként vállalt feladat — finanszírozási működési
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kiadások/központi, irányító szervi támogatás
veszélyhelyzeti gyermekétkeztetés érdekében,

folyósítása

előirányzatára

b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 Szociális
étkeztetés cím — önként vállalt feladat — finanszírozási működési bevételek/központi,
irányítószervi támogatás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát
3.508,0 ezer Ft-tal megemelem,
c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40200 — önként vállalt feladat bevételek/működési bevételek előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát
3.508,0 ezer Ft-tal megemelem napi 150 adag étel elkészítése érdekében.

5. a költségvetési rendelet módosításánál a határozatában foglaltakat figyelembe veszem.
Felelős:
1.pont esetében: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője,
2. pont esetében: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
intézményvezetője,
3., 4., 5., pont esetében: polgármester

Központ

Határidő: 1., 3. és 4. pont esetében: 2020. május 20., 2. pont esetében: 2020. május 25., 5.
pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása,
A döntés végrehajtásit végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Budapest, 2020. május 20.
Pikó András
polgármester
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4. számú melléklet
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
a koronavírus járvány miatt rendkívüli élethelyzetbe került
személyek részére
A támogatás utalását (csak egyet jelöljön be!)

- postai úton
o

a lakóhelyemre

o

a tartózkodási helyemre, vagy

- bankszámlaszámra kérem
o

bankszámlaszámom:
Kérelmező adatai:

A kérelmezö neve:

Születési neve-

Születési hely, id8:

Anyja neve-

Családi állapota-

Telefonszáma

Személyi ig. száma-

Érvényességi ideje-

Lakcimkártya száma

TÁJ száma:

Adóazonosító száma:
Lakóhelye (állandó)'

Bejelentés ideje

Tartózkodási helye*

Bejelentés ideje•
A. Együttlakó házastárs/ élettárs és gyermekek adatai

Név

Szül. hely, idő
(év, hónap,
nap)

Anyja neve

d1082 Budapest, Baross u. 63-67. 1/459-2100
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TÁJ
száma
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Rokonsági fok
(házastárs,
élettárs,
gyermek, stb.)
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B. Az enviittlako csalid jövedelmi viszonyai
Jövedelem típusa

Kérelmező
jövedelme

Házastárs / élettárs
jövedelme

Egyéb hozzátartozók
jövedelme

Munkaviszányból
származó jövedelem,
táppénz
Nyugdíj, rokkantsági
ellátás, rehabilitációs
ellátás / Árvaellátás
GYES, GYED, (NET
kormányhivatal vagy
munkaügyi szervek
által
folyósított
rendszeres pénzbeli
ellátások
Családi pótlék

Gyermektartásdíj
Végrehajtás alá vont
jövedelem (letiltás
összege)
Egyéb jövedelem pl.:
alkalmi munkából
származó stb.
A család összes havi
nettó jövedelme
Egy főre jutó havi
nettó jövedelem a
családban (Ft)
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C. A kérelem indoklása
Kérem, itt fejtse ki részletesen, hogy hogyan és miben változott az élethelyzete a koronavírus
által, mely(ek) az(ok) a tényező(k), amely(ek) akut módon befolyásolja az Ön (és családja) életét:

... . .... . .
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DHozzájárulok ahhoz, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat által használt adataimat az
Önkormányzat más intézményének további esetleges támogatás céljából kiadja, és rólam
információval szolgáljon. (Amennyiben igen, kérem bejelölni)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a jogosulatlanul igényelt ellátást a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. §-a szerint kamataival
növelt összegben visszafizettetheti.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a közigazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez, az iroda ellenőrzést szolgáló adatkéréséhez.
Tudomásul veszem,•hogy az ügyemben hozott döntés annak közlésekor véglegessé válik.
év

Kelt:

hó

nap

A kérelemhez csatolni kell:
•
•

A kérelmező és a vele egy család ban élők jövedelméről, valamint a bírósági
végrehajtásról (letiltás) szóló igazolásokat, vagy
a JSZSZGYK (Család- és Gyermekjóléti Szolgálata) által a kérelem alátámasztására
vonatkozóan kiállított nyilatkozatot
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