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Meghívó szeľinti napiľendi pont: Elfogadott napirendi pont:

Táľgy: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes

gondoskodást nyújtó szocĺálĺs e||átások helyi szabályaĺľó| szóiő 3712004. (Vil.15.) önkoľmányzati
rendelet módosításáľa

Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester
Az előterjesztés előkészítője és leírója: Humánszolgá|tatásiUgyosztá|y Szociális lroda
A ľendelet és hatźr ozat elfo gadásához minősített szótöbbsé g szüksé ges.

Az előterjesztést e|ózetesen a Humánszo|gtiltatási Bizottság, Yźrosgazdälkodási és Pénzügyi Bizottság

tárgya|ta.
Az előtedesztés nyi|t ülés keľetében tárgyalandó'
Melléklet: 1db

Tis ztek Képv is elő-te stület !

Előzmény
A Képviselő-testtilet a282lf0l1' (VL 16') számú hattrozataf-3. pontjäban úgy dontött, hory:

,,2. felkéri a polgórmestert, hogy terjessze elő a Képviselő-testÍ)let 201 1. július havi mósodik ijlésére a

penžbett és iermészetben nyújtott szociáIis ellátások, valąmint a személyes gondoskodóst nyújtó

szociólis ellátósokhelyi szabáIyozásáróI szóIó 37/2004. 0/n' I5.) onkormónyzati rendelet módosítását

az előterj e szté s melléklete szerinti koncepció alapj ón',,

3. fetkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy a hatóroząt 2. pontja szerinti önkormányzati rendelet

módosításához kapcsolódó és annak végrehajtásót szolgóIó személyi és tdrgyi feltételrendszert
dolgozza ki és terjessze a Képviselő-testüIet elé 20I l ' 

júIius mósodik havi üIésére,,

Javaslat a ľendeletmódosításra
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Koncepció alapjan előkészített ľendelet módosítás.

A koncepcióban foglaltakon tul további módosítási javaslat, hogy a lakbértámogatás osszegének

megállapitás akor az utulá'i eljárás egyszerűsítése érdękében az | és 2 forintos címletű érmék bevonása

kövitkeztében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. töľvény 4. $ (1) bekezdés c) pontja

kerülj ön a|ka|mazźsr a.

A módosítás végľehajtása
A Józsefuárosi önkormányzat az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rende|et tervezetben

a bérpótló juttatásra (BPJ) való jogosultság egyéb feltételeként íľja elő, hogy a kéľelem benyújtója,

illewä az e||átás jogosultja az á|ta|a é|evitelszeľiĺen lakott lakás vagy ház lakókörnyezete

rendezettségét biĺosítsa'

A rendelet hatá|yba lépését kĺivetően benyújtott kérelmek tekintetében az eljárás során, a

nyilvántaľtásban sżeľeplő többi jogosult esetében az évenkénti kĺivetkező felülvizsgálat során (f012.

jánuáľ-ápľilis) szĺ.ikséges az önkoľmányzati rendeletben meghattĺrozoľt feltétel fennállásának jegyzo

áItal torténő v izs gá|ata.

A vizsgálat technikája: környezettanulmány felvétele, mely minden esetben egyszerre lega|ább két

(páľbĐ munkatárs źitaI végzett helyszíni vizsgálatot, objektív tényfeltáľást jelent az adaflédelem, a

ůemétyiségi jogok, az esé|yégyenlőség tiszteletben tartása, a diszkľimináció elkeľülése megtaľtásával.

A Polgármesteri Hivatal humán ágazatźn beltil a Humánszolgá|tatási Ügyosztály Gyermekvédelmi

Iroda ěs Szociális lroda, valamint a Gyámhivatal is végez o|yan hatósági, önkoľmányzatiugyintézést,

melynek során jogszab źúyban meghatźnozottak szerint környezettanulmány elkészítése szükséges' Az

utoubi időben jélentősen-megszaporodott az I|yen ügyek száma, ezért a felsorolt szervezeti egységek

egyľe nehezebben tudják saját ügyintézőikkel teljesíteni a fe|adatot.

,imegkozelítőleg 1300 ľo Ĺpĺ-ńez kapcsolódó környezettanulmány felvétele további új feladat, mely

a szoóiális lrodajelenlegil,lgyintézoi|étszámávalnem hajható végre. 
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Javaslat a személyi feltételľendszeľ kialakítására
Az űj feladatra tekintettel javasolható, hogy a Hivatal vezetője a polgáľmester egyetértésével az
engedélyezett hivatali |étszám keľetén belül belső átcsopoľtosítással hozzon létľe egy legalább 4 fős
munkacsopoľtot, amely a humán ágazatban felmerĺilő valamennyi környezettanulmány felvételét
e||átja. A feladat ilyen formában történő koncentrálása a j ogszab á|yban meghatározottak maradéktalan
el|átását biztosíthatj a.

Mindezek alapján felkérem a T. Képviselő-testületet a mellékelt rendelet tervezet és az a|ábbi
hatáĺ o zati j avas l at e lfo gadás ára.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy felkéri a jegyzőt helyettesítő a|jegyzőt, hogy a 37/2004. (VII.l5.)
önkormányzati rendelet módosításáva| játrő többletfeladatok ellátásának biztosításźra a hivatali
engeđé|yezeit |étszźlm teľhére 4 álláshely átcsopoĺtosításával a szükséges munkáltatói-munkatigyi
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: a jegyzót helyettesítő a|1egyzo
Határidő: 20l 1. október 01.

Budapest, 20l 1. június 30. ślĺ4= TJś\)
Sántha Péterné
alpolgármesteľ

Töľvényességi szempontból ellenőrizte' fłÍ l,f "4ż-vy
.ĺ" , ,Ź(( z,l, 1.1 

,/
Dr. Mészáľ Erika ./

a j egy zót helyettesítő a|jegy zó
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l. számű melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Önkorm ányzat Képviselő-testületének

...... ĺ2011. (....) önkoľmányzati ľende|ete

a pénzbeli és teľmészetben nyújtott szociális ellátások' valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szocĺális ellátások helyĺ szabályaiľól sző|ő 3712004. (uI.15.) iinkoľmányzati ľendelet

mĺódosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviseló-testülete a szociális
igazgatásrő| és szociális ellátásokól sző|ő 1993. évi lil. tv. 35. $ (2) bekezdésében, a a5. $ (1)

bekezdésében kapott felhatalmazása a|apján az Alkotmány 42lB, $-ban meghatźĺrozotlfeladatköľében
eljárva a következőket rendeli el.

1. $ A pénzbeli és teľmészetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások helyi szabályaiľól szóló 37 lf004, (VII. 1 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 9.-15 $-a helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,9. $ A rendszeľes szociáIis segélyre jogosult . kivéve az egészségkárosodott személyt - koteles a

rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként együttműködni a

Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központtal (a továbbiakban: Központ).

l0. $ Az együttmiĺködésre kötelezeÍÍ személyt a Polgármesteri Hivatal köteles tájékoztatni az
egytittmíĺködési kötelezettség eljráľási menetéről és szabá|yairól. A ľendszeres szociális segélyt
megállapító határozat rendelkezik aKözponttal való együttműkĺjdési kötelezettség tartalmi elemeiro|
és az egytittműkĺjdési kotelezettség elmulasztásának következményeiľől.

l 1. $ Az együttműködésre kötelezett szemé|y koteles:
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogeľőľe emelkedését követő 15 napon belül

a Központnál megjelenni, és

b) nyilvántaľtásba vetetni magźń, és

c) a beilleszkedését segítő progľamról (a továbbiakban: Program) íľásban megállapodni a

Központtal, és

d) teljesíteni a Progľamban foglaltakat.

If . $ Az egytittmiĺkodésre kötelezett szemé|yjogosult a Központtól írásban kérni:
a) indokolással alátámaszĺla mźs Pľogram kidolgozását, ha aKozpont által elkészített javaslattal

nem ért egyet,
b) kezdeményezheti Programja megvtůtoztatásźń, módosítását, amennyiben szociális
körülmény eiben, e gészs é gi állapotáb an v źůtozás áll be.

l3. $. A Kcĺzpont fę|adataiközétartozik:
a) nyilvántaľtasba venni a rendszeres szociális segélyben részesülőt a jogeľős határozat

a|apján,
b) figyelemmel kísérni ahatározatban megállapított határidő betartásáÍ, és annak megszegése

esetén megvizsgálni a mu|asztás okát,
c) tźljékoztatni a ľendszeres szociális segélyben részesülőt a Pľogram elkészítésének

menetéľől, a Progľamok típusaiľól, és az egyuttműködés szabályairól,
d) a nyilvántaľtásba vételtől számított 60 napon belül az együttmiĺködésre kötelezett személy

bevonásával kidolgozni az egyénre szabott Progľamot, és aľról a személlyel írásos

megállapodást kotni,
e) a megállapodást a megkotésétol számított 15 napon beliil megküldeni a Polgármesteri

Hivatalnak.
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Đ folyamatosan kapcsolatot tartani az egyuttmllködésre kötelezett személlyel, figyelemmel
kísérni a Programban előírt kotelezettségek betartźsát legalább három havonkénti
szemé lye s ta|źł|kozás iltj án,

g) legalább évente írásos értékelést készíteni a Program végľehajtźsárő| és amennyiben
szükséges _ az érintętt személy bevonásáva| _ azt módosítani,

h) az éves értékelés megküldéséve| tájékoztatni a jegyzőt a Program végrehajtásáról,
i) 5 munkanapon belül jelzéssel élni a jegyzo felé, amennyiben az együttműködésre

kötelezett személy az egytitľműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

14' $ Az önkormányzat az egyutĺműkĺjdésľe kötelezett személyek részére szociális helyzetükhöz és

mentális állapotukhoz igazodőan az a|ábbi progľamtípusokat biztosítja aKözpont keretében:
a) egyéni képességeket fej lesztő foglalkozások,
b) csopoľtos, egyéni önsegítő foglalkozások,
c) életmódot formáló foglalkozások,
d) oktatások, átképzések, külön<js tekintettel az á|ta|tłnos iskolai végzettség és első szakképesítés
megszerzésére.

15. $ (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő együttmtĺködési kötelezettségét megszegi, ha
a) a határozatban megjelĺĺlt időn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Közponffal nyilvántaľtásba
vételének céljából, vagy
b) aze|őírt időpontban legalább két alkalommal nem jelenik meg, vagy
c) az egyllttműkodési megállapodást nem irja a|á, vagy
d) a beilleszkedési progľamban előírt kötelezettségeit két hónapig nem teljesíti.

(2) Amenny1ben az eryüttmíĺködésre kötelezett szemé|y az e|őírt kötelezettségeinek önhibájából nem
tesz eleget együtt nem működőnek minősül.

(3) Az együttműködésre köte|ezett a megjelenési kotelezettség elmulasztástt kizttrőlag oľvosi
i gazo lás s al igazo|hatj a.,,

2.s A Rendelet a következő 15iA.$ -al egészül ki:

,,I5lA. $ (1) A béľpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kéľelem benýjtója, illetve
az e||átás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének binositására vonatkozó feltételeket köteles
teljesíteni.

(2) A lakóktimyezetrendezettségének biztosítása körébęn a bérpótló juttatást kére|mező vagy jogosult

az á|ta|a élewitelszeriĺen lakott lakás állagának és rendeltetésszenĺ haszná|hatőságának, valamint
higiénikus állapotának biĺosítása körében köteles:

a) a lakásra vonatkozó jogszeríĺ haszná|at igazo|äsźra, és

b) a lakás a mindennapi életvitelhez (a|vźs, fozés, étkezés, mosogatás, tisztálkodás, mosás, stb')

sztikséges bútorokkal, beľendezési tźlrgyakka|, eszközökke| való ellátásáľa, és

c) a közszolgáltatások (elektľomos áram, viz, gáz, távhó stb.) szabályos vételezésére, és

d) eryüttmiíködni a fertózó betegségek kialakulásának és terjedésének megelőzése céljából a lakás

rágcsálóktól, káľtevőktől való mentesítésében, és

e) a lakás pad|őzatának, falazatának folyamatos tisztán tarttsźĺra, takarítására, és

f) a mosásra, valamint a rendszeres tisztálkodásra szo|gźlló vizes helyiség(ek) és a mindennapi

haszná|atra alkalmas módon kiépített és meglévő személyes hasznźiatű illemhely rendeltetésszerű

hasznźůatźtr a. rendszere s takar ításár a, és

g) źi|attartás esetén az á||attartásľa vonatkozó helyi szabályok betartźsára.

(3) Önkoľm źnyzati bérlakás esetén a kérelem benyúrjtója, illetve az e||átás jogosultja a (2) bekezdésben
meghattrozottakon kívül köteles a lakásra vonatkozó bérleti szerződésben foglaltak maľadéktalan

betartÁsára.
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(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat a

megfelelő, de legalább ötnapos határidő tuzéséve| a jegyző - az e|végzendő tevékenységek konkľét

megj elölésével _ felszólítj a.

(5) Meg kell szüntetn i az aktív korúak e||źtźrsára való jogosultstęát annak a béľpótló juttatásra jogosult

szemé|ynek, aki a(4) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem tesz eleget az e|oirt kötelezettségeinek'

(6) A kérelem benyújtója, illetve az e\|á,tás jogosultja a bérpótló juttatásra való jogosultság

megállapítását követően is köteles folyamatosan biĺosítani a(f)-(3) bekezdésben foglaltakat.''

3.$ A Rendelet 18. $-a helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,1 8. $ ( 1 ) Az átmenęti segély a létfenntaľtást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került , valamint az

időszakosan vagy taľtósan léďenntaľtási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben

meghatározottak szerint alkalmanként nyújtható támogatás.

(2) Alkalmanként nyújtható átmeneti segély annak a személynek, aki
a) egyedül é1ő és a havi jövedelme nem haladja megaz oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

öśszegének |50 o/o-át, vagy családj źlbaĺ az ery főre jutó havi jövedelem nem haladja meg aZ

oregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegét, vagy,

b) .gyÉati1 élő és a havi jövedelme meghaladja az öľegségi nyugdíj mindenkori |egkisebb. 
oiśzegének 150 %o-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori |egkisebb

osszegének 250 %-źLt vagy, csa|tldjában aZ egy főre jutó havi jovedelem meghaladja az

oľegségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegét, de nem haladja me9 az öregségi nyugdíj

mindenkoľi legkisebb összegének 250 %-źLt.

(3) Az átmeneti segély aZ (I) bekezdés a) pontja esetében évente legfeljebb háromszor, az (1)

bekezdés b) pontja esetében évente ewszer á|lapítható meg.

(4) A megállapítható átmeneti segély legkisebb összege esetenként 5.000,- Ft'

(5) A tárgyévben megállapítható átmeneti segély éves összege személy vagy családonként a 40.000,-

Ft-ot nem haladhatja meg.

(6) Az alkalmanként megállapítható átmeneti segély iránti kérelmek benyújtása kozött, ÜEyanazon

kére1mező _ személy vagy család - esetén legalább három hónapnak kell eltelnie.

(7) Nem állapítható megaz átmeneti segély:

a) azoĺ szemé|y részére akinek - saját maga vagy családtagja(i) - a kérelem benyújtá$át

mege|ózó |2 hőĺapban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át

'.ghuluao 
összegű adósságcsökkentési támogatás került megállapításra és folyósítása

megkezdődött, ha egy főre jutó havi jövede|me az öregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb

összegének | 50%-źLt me ghaladj a,

b) azon szemé|y részére aki - saját magavagy családtagja(i) - a kérelem benyújtásźú mege|őzo

hónapban havi 3500,- Ft.ot meghaladó összegíĺ lakbértámogatásban ľészesül,

c) azon szeméIy részére aki - saját Ínagavagy családtagja(i) - a kéľelem benyújtásźt mege|óző

hónapban havi 3500,- Ft.ot meghaladó összegű normatív lakásfenntartási támogatásban, vagy

adósśágkezelési szolgált atáshoz kapcsolódó lakásfenntaľtási támogatásban részesĺJ|, ha az egy

főre jutó havi joveđe|me az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének |50%-źLt

meghaladja,

d) azon személy részére, aki a kérelem benyújtását megelőző If hónapban a külön

önkormányzaii rendeletben meghatározoÍl rendkívüli gyermekvédeImi támogatásban

részesüIt,

e) azonszemé|y részére aki - saját magavagy családtagja(i) - vagyonnal rendelkezik,

(í



Đ azon személy ľészére aki - saját maga vagy családtagja(i) . jogosulatlantll vett igénybe
pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális támogatást és visszafizetési kötelezettségének

teljes mértékben nem tett eleget,

g) azon szemé|y részére, akinek - saját maga vagy családtagja(i) - a Budapest Főváros VIII.

kerület Józsefuáros onkormányzat fęlé helyi adó, gépjáľműadó, bírság, eljárási illeték,

továbbá saját vagy idegenben kimutatott adók módjára behajtandő könartozás (pénzbírság,

kozigazgatási bíľság, helyszíni bírság stb.) fizetési kötelezettsége á|| fenn, amíg ań' nem
rendeńe.

4. $ A Rendelet 2l. $-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

,,(l7) A lakbéľtámogatás összegének megállapításakor a legközelebbi 0 vagy 5 forintra végzódő

cls sze gre töľténő fe lfe lé kerekítés szabá|y ai érvényesti lnek.''

5. s (l) Ez a ľendelet _ a (2) bekezdésben foglalt kivétellel .20||' auguszľus l-jén lép hatźĺ|yba,

rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott ügyekben kellalkalmazni.
(2) E rendelet 2. $-a 201 1. október l-én lép hatályba azza|,hogy rendelkezéseit csak az új kérelmek

esetében és a folyamatban lévő Ĺigyek esetében a soľon következő felülvizsgálat soľán kell alkalmazni,

a 3. $-a f012. janutr 1-jén lép hatályba.

6. s (1) Hatá|yźń veszti a Rendelet 2. $ (2) bekezdés b) pontja, 16. $-a.
(2) Ez a rendelet 201f . január f-ánhatá|yźtt veszti.

Budapest, 201 l ' július ....

Dr. Mészár Erika
a jegy zot he lyettes ítő aIjegy ző

Dr' Kocsis Máté
polgármesteľ
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2) számű melléklet

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuáľosi
Önkormán yzatnaka pénzbeli és teľmészetben

nyújtott szociális ellátásot valamint a
személyes gondoskodást nvújtó szociálÍs
ellátások helyi szabályaiľól sző|ő 3712004.

(vil.15.) önkormányzati ľendelete

Tervezett módosítás

9.

(1)

Rendszeľes szociális segély

(Szt 37/A. - 37/G. S)

Rendszęres szociális segély állapítható meg
annak az aktiv korú személynek, aki:

a) egészségkárosodott, vagy
b) nem foglalkoztatotÍ,
feltéve, hogy megélhetése más módon nem

biztosított. A b) pont szerinti személy
esetében a ľendszeres szociális segély
megállapításának feltétele, hory vźi|a|ja
a beilleszkedését segítő programban való
részvételt'

A nem foslalkoztatott személv
(továbbiakban: együttműködésre
kötelezett személy) együttműködésre
köteles a rendszeres szociális segély
folyósításának feltételeként az
önkormányz at á|ta| kij elölt szerwel.

(3) A (2) bekezdésben meghatźrozott
egyĺ.ittmtĺkodésľe kijelölt szerv a

Józsefuáľosi Családsegítő SzolgáIat
(továbbiakban: Családsegíto Szolgálat).

Az együttmĺĺködés eljárási szabályai

10.$

(1) Az együttműködésre kötelezett szemé|yt a
Polgármesteri Hivatal k<jteles tź$ékoztatni az
együttműködési kötelezettség eljaľási menetéről
és szabá|yairól. A ľendszeľes szociális segélyt
me gál lapító hatźr ozat rendelkezik a Családse gítő

(2)

A ,,Rendszeľes szociális segély'' cím helyébe
kiivetkező cím lép:

,, Aktív korúak e|látása''

A rendelet 9. $.a he|yébe a kiivetkező
ľendelkezés lép:

,,9. $ A ľendszeres szociális segélyre jogosu|t -

kivéve az egészségkárosodott személyt - köteles
a ľendszeľes szociáIis segély megá||apitásának és

folyósítasának feltételeként együttmĺĺködni a

Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Kozponttal (a továbbiakban: Központ).''

,,Az egyĺittműktidés eljáľási szabályai 
'' 

cím
töľlésľe keľĺil.

A ľende|et 10. $-a helyébe a kiivetkező
rendelkezés lép:

,, Az egyuttműködésľe kötelezett személyt a
Polgáľmesteri Hivatal köteles tájékoztatni az
együttmiĺködési kötelezeffség eljarási menetéľő|

és szabá|yairól' A rendszeres szociális segélyt
megállapító hatźrozat rendelkezik a Kozponttal
való együttműködési kotelezettség tartalimi

elemeiről és az etYuttműkodési kötelezettség

\ł



kötelezettség
következményeiről.

elmulasztásának

Szolgálattal való egytittmtík<jdési kötelezettség
tartalmi elemeiről és az együttmíĺködési

(2) Az együttmiĺködésre kötelezett szeméIy a
ľendszeľes szociális segély megállapítasának,
folyósításának feltételeként köteles
együttműködni a Családsegítő Szolgálattal.

Az egyiittmiĺködésre ktĺtelezett személy
köte|ezettségei és jogai

11.S
Az egyĺittműködésre kotelezett személy köteles :

- a ľendszeľes szociális segélyt megállapító
hatźrozat jogerőľe emelkedését követő 15

napon belül a Családsegítő Szolgálatnál
megjelenni' és
- nyilvántartásba vetetni magát, és

- a beilleszkedését segítő programról
(továbbiakban: Pľogľam) írásban
megállapodni a Családsegítő Szolgálattal, és

- teljesíteni a Progľamban foglaltakat,
továbbá
. az onkormtnyzat által szervezett szźtmára

felajánlott és megfelelő munkát elfogadni.

12.$
Az együttmĺĺködésre k<jtelezett személy jogosult

a Családsegíto Szo|gá|attól írásban kérni:
- indokolássa| a|átámasztva más Pľogram
kidolgozását, ha a Családsegítő Szolgálat
źita| e|készítettjavaslattal nem ért egyet,
- kezdeményezheti Pľogramja
megv ttltonaúsát, módosítását, amennyiben
szociális körülményeiben, egészségi
állapotában változźs áll be.

Az egytittműködésľe kije|ölt szerv feladatai

13.S
A Családsegítő Szolgálat, mint az

együttmtĺködésre kij elölt szerv köteles :

e) a nem foglalkoztatott személyt a jogerős

határ ozat alapj án ny i|v ántartźlsba venni,

Đ figyelemmel kísérni a hatźlrozatban
megállapított határidő betartását, és

annak megszegése esetén megvizsgálni a

mulasztás okát,
g) ttljékoztatni a nem foglalkoztatott

személyt a Pľogram elkészítésének

elmulasztásának következménYeirő l.''

,,Az egyiittműködésľe kiitelezett személy
kötelezettségei és jogai'' cím tłirlésľe keľĺil.

A ľendelet 11. $-a helyébe a ktivetkező
ľendelkezés lép:

,,Az együttműködésre kotelezett személy köteles :

a) a ľendszeres szociális segélyt megállapító
hatźnozat jogerőre emelkedését követő 15

napon belül a Központnál megjelenni, és

b) nyilvántaľtásba vetetni magát, és

c) a beilleszkedését segítő pľogramról (a

továbbiakban: Program) írásban
megállapodni a Központtal, és

d) teljesíteni a Programban fog|altakat.''

Á. ľendelet 12. $-a helyébe a következő
ľendelkezés lép:

,,Az együttműkodésre köte lezett szemé ly j o gosu|t

a Központtól írásban kéľni:
a) indokolással alátámas^]a más Pľogram
kidolgozását, ha a Központ által elkészített
javaslattal nem éľt egyet,
b) kezdeményezheti Pľogramja
megvá|toztatását, módosítását, amennyiben
szociális körülményeiben, egészségi
állapotában vtůtozás áIl be.''

,,Az együttm ií ködés ľe kij eliilt sze ľv felad atai''
cím töľlésre kerĺil.

A ľendelet 13. $.a he|yébe a következő
ľendelkezés lép:

,,A Központ feladatai kozé tartozik:
a) nyilvántaľtásba venni a rendszeres

szociális segélyben részesülőt a
j o gerős határ ozat a|apján,

b) figyelemmel kísérni a határozatban
megállapított hatáľidő betartását, és

annak megszegése esetén

me gvizs gáln i a mu|asńás okát,
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tźĄékoztatni a rendszeľes szociális
segélyben ľészesülőt a Progľam
elkészítésének menetérol, a
Progľamok típusairól, és aZ

együttműködés szabályaiľól,
a nyl|vántartásba vételtől számított
60 napon belül az együffműkodéSre
kötęlezett személy bevonásával
kidolgozni az egyénre szabott
Pľogramot, és arról a személlyel
írásos megállapodást kötni,
a megállapodást a megkötésétol
szźtmitott 15 napon belül megkiildeni
a Polgármesteri Hivatalnak,
folyamatosan kapcsolatot tartani az
együttműködésre köteIezett
személlyel, Íigyelemmel kísérni a
Programban előírt kötelezettségek
betartźsát legalább háľom havonkénti
s zem é ly e s ta|á|ko zts iĺj án,
legalább évente írásos értékelést
készíteni a Progľam végrehajtásáról
és amennyiben szükséges az
érintętt személy bevonásával _ azt
módosítani,
az éves éľtékelés megküldésével
ttĄékoztatni a jegyzót a Program
végrehajtasáľól,
5 munkanapon belül jelzéssel élni a
jegyzó felé, amennyiben aZ

együttműködésre kötele zett szemé|y
az együttműködési kötelezettségének
nem tesz eleget."

',A 
beÍlleszkedést segítő pľogľam típusai'' cím

tiiľlésľe keľĺil.

A rendelet 14. $-a helyébe a kiĺvetkező
ľendelkezés lép:

,,Af önkoľmányzat az egytittműkodésľe
kötelezett személyek részére szociá|is
helyzetiikho z és mentźiis állapotukh oz igazodőan

az a|źhbi programtípusokat biztosítja a Központ
keretében:
a) egyéni képess égeket fej lesztő fo glalkozások,

b) csoportos , egyéni önsegítő foglalkozások'
c) életmódot formáló foglalkozások,
d) oktatások, átképzések, ktilönös tekintettel az

általános iskolai végzeÍtség és első szakképesítés
rg.tt

c)

d)

e)

s)

h)

menetéľől, a Programok típusairól, és az
együttműködés szabályairól,
a nyi|vźntaľtásba vételtől számított 60
napon belül az együttmĺĺködésre
kotelezett személy bevonásával
kidolgozni az egy énĺ e szabott Progľamot,
és anól a személlyel írásos
megállapodást kötni,
a megállapodást a megkötésétől számitott
l5 napon belül megküldeni a
Polgármesteri Hivatalnak,
folyamatosan kapcsolatot tartani az
együttműkodésre kötelezett személlyel,
ťrgyelemmel kíséľni a Progľamban eloíľt
kötelezettségek beÁrtását legalább
három havonkénti személyes ta|źikozźs
útján,
az Szt' 37lD' $ (3) bekezdés d) pontja
szerinti esetben a munkaügyi központ
közremĹĺködésével erytitt kidolgozni a

Programot, és kapcsolatot tartani a
munkaügyi központtal,
legalább évente írásos éľtékelést
készíteni a Program végrehajtásáľól és

amennyiben sztikséges az érintett
személy bevonásával' _ azt módosítani,
minden év szeptember 30. napjáig a h)

pont szerinti éves értékelés
megküldésével tájékoztatni a jegyzőt a

Pro gram vé grehajtásaľól,
5 munkanapon belül jelzéssel éIni a
jegyző felé, amennyiben az
együttműködésre kötelezetÍ. szemé|y az
együttműkodési kötelezettségének nem

tesz eleget,
aZ eľedményes Progľam befejezését
kovető 15 napon belĺil a jegyző fel'é az
értékelést megküldeni.

A beĺlleszkedést segítő pľogľam típusai

14.S
(1) Az önkormányzat az együttműködésľe
köte|ezett személyek tészére szociális
he lyzeti'ikhöz és mentális állapotukh oz igazo dő an

az a|ábbi pro gramtípusokat b iztos ítj a :

a) a Családsegítő Szolgálat keretében:
. egyéni képességeket fejlesztő
foglalkozások'
- csoportos, egyéni önsegítő
foglalkozások,
- életmódot formáló foglalkozások,
- oktatások, túképzések, különös
tekintettel aZ általános iskolai

lszettsée és elsőfokú

h)

i)

k)

m)

n)

o)



szakképes ítés megszeľzésére'
. közmunka végzés szervezése.

b) a Fővárosi Közhasznli
Foglalkoztatási Szolgálat KHT
keretében:
- kozhasznú munkavégzés
szervezése,
- közcélú munkavégzés szeľvezése.

c) a Munkaügyi Központ keretében:
- álláskeresést segítő progľamok,
- alkalmi munkavállalást sesítő
programok,
- oktatások, átképzések.''

Az egyĺittműködési ktitelezettség
megszegésének esetei és kiivetkezményeĺ

ls.s
(l) Amennyiben az együttműködésre kötelezett
személy az e|oírt kötelezettségeinek nem
tesz eleget és ezt önhibáján kíviili okként hitelt
érdemlően nem tudja bizonyítani, akkor együtt
nem miĺködőnek minosül.

(2) A nem foglalkoztatott személy
együttműködési kötelezettségét megszegi' ha:

- a rendszeres kapcsolattaľtás
cé|jából megadott időpontban nem jelenik meg'

- a beillęszkedési progľamban
előírt kotelezettségeket egy hónapig nem teljesíti'

(3) A nem foglalkoztatott szemé|y

együttműködési kötelezettségét súlyosan
megszegi, ha

- a hatźlrozatban megjelölt időn
beltil nem veszi fel a kapcsolatot
a Családsegítő Szo|gźł|atta|
nyilvántartasba
céljából, vagy

vételének

- az e|oirt időpontban legalább
két alkalommal nem jelenik meg,
vagy
- az együttműködési

megállapodást nem írja a|á,

- a beilleszkedési pľogramban
előírt kötelezettségeit két
hónapig nem teljesítí, vagy
- a felajánlott és megfelelő

munkalehetőséget nem fogadja el, vagy
- a felajanlott és megfelelő
munkalehetőséget elfogadja, de a

munkavégzést nem kezdi meg
vagy a munkáltató a

foslalkoztatást rendkívüli

,,Az együttműködési ktitelezettség
megszegésének esetei és ktivetkezményei'' cím
töľ|ésľe keľül

A ľendelet 15. $-a helyébe a kiivetkező
ľendelkezés lép:

,,15. $ (1) A rendszeres szociális segélyben
ľészesüIő együttműködési kötelezettségét
megszegi, ha
a) ahatározatban megjelölt időn belül nem veszi
fel a kapcsolatot a Központtal nyilvántartásba
vételének céljából, vagy
b) az előirt időpontban legalább két alkalommal
nem jelenik meg, vagy
c) az egyuttmtĺködési megállapodást nem írja a|á,

vagy
d) a bei|leszkedési progľamban e|őíft
kötelezettségeit két hónapig nem teljesíti.

(2) Amennyiben az együttműködésre kötelezett
személy az e\őírt kötelezettségeinek önhibájából
nem tesz eleget együtt nem műkodőnek minősü|.

(3) Az együttmtikodésre kotelezett a megjelenési
kötelezettség elmulasztását kizźtrőÍag orvosi
i gazo l ás s al igazo|hatj a',,
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felmondással sz{intette meg.

(4) A megjelenési kötelezettség elmulasztása
csak orvosi igazolással, a felajánlott munkára
való egészségtigyi alkalmatlanság csak munka
alkalmassági vizsgäl.at a|apjźn kiállított
szakorvosi igazolással igazo|ható.

(5) A (2) bekezdésben meghatfuozott
együttmíĺködési kotelezettség megszegése esetén
a segély összegét 3 hónapig 75oÁ-os méľtékben
kell folyósítani'

(6) A (3) bekezdésben meghatáľozott
egyĹittmíĺkodési kötelezettség súlyos vagy két
éven belül torténő ismételt megszegése esetén a
segély folyósítását meg kell sziintetni.

A ľende|et a kiivetkező 15/A.$ -al egészül ki:

,,|5lA. $ (1) A bérpótló juttatásra való
jogosultság egyéb feltétele, hogy a kéľelem
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a

lakókörnyezete rendezettségének biĺosítására
vonatkozó feltételeket köteles teljesíteni.

(2) A lakóköľnyezet ľendezettségének biztosítása
körében a béľpótló juttatást kéľelmező Vagy
jogosult az á|ta|a életvitelszerűen lakott lakás
źú|agának és rendeltetésszerű
haszná|hatőságának, valamint higiénikus
állapotának biztosítása körében köteles:

a) a lakásľa vonatkozó jogszerű hasznźiat
igazo|ásźlra, és

b) a lakás a mindennapi életvitelhez (a|vás,

fozés, étkezés, mosogatás, tisztálkodás, mosás,

stb') szükséges bútorokkal, berendezési

tźrgyakka|, eszközökkel való ellátására, és

c) a kozszolgáltatások (elektľomos tĺram, viz,
gźn,tźtvhő stb.) szabályos vételezésére, és

d) együttmiĺkĺidni a fertózo betegségek

kialaku|ásának és terjedésének megelőzése
céljából a lakás rágcsálóktól, káľtevőktől való
mentesítésében, és

e) a lakás pad|őzatźnak, falazatának folyamatos
tisztán tartźsár a, takarítás áľa, é s

f1 a mosásra, valamint a rendszeres tisztá|kodásra

szolgáló vizes helyiség(ek) és a mindennapi

haszntiatra alkalmas módon kiépített és meglévő

személyes hasznźiatű il|emhe|y rendeltetésszeľű

hasznźiatár a' rendszeľes takarítására, é s

g) źi|attartás esetén az á||attartásra vonatkozó

helyi szabályok betartásttra, kĺilönösen az

ebtartásra és az ahhoz kapcso ló dó védoo ltás okra.

\ Ą\



18.S
(1) Az átmeneti segély a létfenntaľtást
veszé|yeztető ľendkívüli élethelyzetbe kerĹilt,

valamint az időszakosan vagy taľtósan
létfenntartási gonddal ktizdő személyek részéľe e
ľendeletben meghatározottak szerint
rendszeľesen, väEY alkalmanként nyújtott
támogatás.

(2)
Az a|ka|manként nyújtható átmeneti segélyre .

me|y pénzben vagy természetben nyújtható -
jogosult az a szemé|y, akinek

a) a havi jövedelme nem haladja me9 az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének I 50 %o-źú, v agy

b) a csa|ádjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegét.

A segély évente legfeljebb háromszor til|apithatő
m€g, melynek legkisebb összege esetenként

5.000,- Ft, legnagyobb összege esetenként a
10.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az alkalmanként megállapítható támogatás

iránti kérelmek előterj es ztése közoÍt, Ugy anazon

kére|mezo esetén legalább három hónapnak kell
eltelnie.

(3) onkormányzati bérlakás esetén a kéľelem
benyújtója, illetve az eI|átás jogosultja a (2)

bekezdésben meghatźľozottakon kívtil köteles a
lakásra vonatkozó bérleti szeľződésbęn foglaltak
maradé ktalan b etartásár a.

(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatźtrozoIt
feltételek teljesítésére a kéľelmezőt, illetve a
jogosultat a megfelelő, de legalább ötnapos
határidő trĺzésével a jegyző _ az e|végzendo
tevékenységek konkľét megjelölésével
felszólítja.

(5) Meg kell szüntetni az aktiv korúak e||źiására
való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra
jogosult személynek, aki a (4) bekezdés szerinti
felszólítás ellenére sem tesz eleget az e|óírt
kötelezettségeinek.

(6) A kérelem benyújtója, illetve az e|Iátás
jogosultja a bérpótló juttatásra való jogosultság
megállapítasát követően is köteles folyamatosan
biĺosítan i a (f) -(3) bekezdésben fo glaltakat.''

A ľendelet 18. $-a helyébe a következő
ľendelkezés lép:

,, (1) Az átmeneti segély a létfenntaľtást
veszé|yeztető rendkívüli élethelyzetbe kerĺilt,
valamint az időszakosan vagy tartósan

létfenntartási gonddal küzdo személyek részére e
rendeletben meghatarozottak szeľint
alkalmanként nyújtható támogatás'

(f) A|kalmanként nyújtható átmeneti segély
annak a személynek, aki

a) egyedül élő és a havi jövedelme nem

haladja meg aZ ĺiregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének I50 %-

tlt, vagy családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

YdE!,
b) eryedül é|ó és a havi jovedelme

meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének |50 %-

át, de nem haladja meg az öľegségi
nyugdíj mindenkoľi legkisebb
összegének f50 %-źú vagy, családjában
az ew főre jutó havi jövedelem
meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, de nem

haladja meg az oregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-

át.
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(4) Az alkalmanként nyújtható átmeneti

segélyben elsősoľban azokat a személyeket
indokolt ľészesíteni, akik önmaguk' illetve
családjuk létfenntaľtásáról más módon nem

tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező többlet kiadások, különĺisen betegség,
elemi kár miatt anyagi segítségľe szorulnak.

(5) Alkalmanként segélyre - mely pénzben vagy
természetben nyújtható - jogosult a (2)

b e kezdé sb en me ghatźtr ozottako n tíil az a s zemé ly
vagy család, akinek, vagy akinek csaltńjźlban az
egy főre jutó havi jĺivedelem nem haladja megaz
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 oÁ-źLt, mely évente egy
alkalommal kerülhet megá||apitźlsra' A segély
összege egyedĹilálló esetén a 40.000,- Ft-ot,
családos esetében a 60.000,- Ft-ot nem haladhatja
meg.

(6) Az a szemé|y, aki az (5) bekezdésben
meghatározott, alkalmankénti átmeneti segélyben
ľészesült az a (f) bekezdésben meghatározoIt
támogatásľa csak évi egy alkalommal jogosult.

(7) Az (5) bekezdésbęn meghatározott
támogatási összeg megtú|apitźtsanál figyelembe
kell venni az a|źtbbiakat, amennyiben az arra
j o gosult adott évben e támo gatásokban ľészesült :

- a lakásfenntartási támogatás havi
összegét,

- a külön jogszabályban meghatározottak
szeľinti méltanyossági rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás összegét.

(8) Az (5) bekezdésben meghattrozott átmeneti
segély megállapítasa esetén a Szociális Bizottság
elszámolási kötelezettséget írhat elő, melynek a
jogosult köteles eleget tenni. Abban az esetben,

ha a szociális hatáskört gyakoľló szeľv

megáIlapítja, hogy a jogosult ezen

kötelezettségénęk nem tett eleget, akkor részéľe

átmeneti segély l8 hónapon belül ismételten nem

állapítható meg.

(3) Az átmeneti segély az (I) bekezdés a) pontja
esetében évente legfeljebb háľomszor, az (1')

bekezđés b) pontja esetében évente egyszer
állapítható meg.

(4) A megállapítható átmeneti segély legkisebb
osszege esetenként 5.000,- Ft.

(5) A tárgyévben megállapítható átmeneti segély
éves ĺisszege személy vagy családonként a

40.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

(6) Az alkalmanként megállapítható átmeneti

segély iránti kérelmek benyújtása között,
ugyanazon kére|mező - személy vagy család -

esetén legalább három hónapnak kell eltelnie.

(7) Nem źi|apithatő megaz átmeneti segély:

a) azon szemé|y részére akinek - saját maga
vagycsaládtagja(i)-akére|em
benyújtását megelőző If hőnapban az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-źLt meghaladó összegű

adósságcs<}kkentési támogatás került
megállapításľa és folyósítása
megkezdődött, ha egy főre jutó havi
jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének |50%-
át meghaladja,

b) azon személy ľészére aki - saját maga

vawcsaládtagja(i)-akéľelem
benyújtását megelőző hónapban havi
3500,- Ft-ot meghaladó összegű

lakbéľtámo gatásban részesül,

c) azon személy részére aki . saját maga

vagy családtagja(i) - a kéľe|em

benyújtását megelőző hónapban havi
3500,- Ft-ot meghaladó összegű

normatív lakásfenntaľtási támogatásban,

vagy adósságkezelési szo|gźútatáshoz

kapcsolódó lakásfenntartási
támogatásban részesiĺl, ha az egy főre
jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkoľi legkisebb összegének I50%-
átmegha|adja,

d) azon személy részére, aki a kérelem

benyújtasát mege|őző |f hőnapban a

ktilon önkoľmányzati rendeletben

meghatározott rendkívüli
gyeľmekvédelmi támogatásban részesült,

e) azon személy részére aki - saját maga

vagy családtagja(i) - vagyonnal
rendelkezik.
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2. s (2) A pénzbeli és teľmészetben nyújtott
szociális ellátások kozll| az első fokú döntés

b) Szociális és Egészségtigyi Bizottság
hatasköľébe taľtozik: e rendelet l8. $ (5)

bekezdésébe n szab źůy ozott átmeneti
segély vonatkozásában.

16.$
(l) A Józsefuárosi Önkormányzat az

együttműkodésľe kötelezett és álláskęľeső

személyek fog|a|koztatásźlta legalább 30

munkanapos kózhasznű, közcélú munkát vagy
közmunkát szervez.

(f) Az (1) bekezdésben meghatärozott
kozhasznú, közcélú munka megszervezője és

tebonyolítója a Fővárosi Közhasznú
Foglalkoztatási Szolgálat Kht', a kcĺzmunka

megszervezésének lebonyolítója a Családsegítő
Szolgálat'

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott

közfo glalkoztatás teľületei:
a) kerületi intézmények

karbantaľtási munkái,
b) téli közterületi mu

Đ azon szemé|y részére aki - saját maga

vagy családtagja(i) - jogosulatlanul és

vett igénybe pénzbeli vagy természetben
nyújtott szociális támogatást és

visszaťlzetési kötelezettségének teljes
mértékben nem tett eleget,

g) azon szemé|y részére, akinek - saját

maga vagy családtagja(i) - a Budapest
Főváros VIII. keľiilet Józsefváros
onkormányzat felé helyi adó,

gépjarmiiadó, bírság, eljáľási illeték,
tovźhbá saját vagy idegenben kimutatott
adók módjára behajtandó koztartozźs
(pénzbíľság, kozigazgatási bírság,

helyszíni bírság stb.) fizetési
kötelezettsége áll fenn, amíg azt nem
rendezte.

A ľende|et 2t. $-a a következő (11)

bekezdéssel egészül kĺ:

,,(I7) A lakbértámogatás osszegének
megállapításakor a legközelebbi 0 vagy 5 forintra
végződő összegľe töľténő felfelé kerekítés
szabá|y ai éľvényesülnek.''

Hatáůyát veszti a ľendelet 2. s (2) bekezdés b)

pontja.

Hatáilyátveszti a rendelet 16. $.a.
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c) kijelölt parkok, terek
parkfenntaľtása,

d) általános köaerületi
takar ítás ok, szemétszźi|itźs,

e) kozigazgatźsi adminisztľatív
feladatok,

f) szociális feladatok,
g) építőipari szakipari munka.

(4) A Fĺjvárosi Közhasznű Foglalkoztatási
Szolgálat Kht. köteles félévente összefoglaló
jelentést készíteni az onkormányzatnak az á|ta|a

foglalkoztatott együttmíĺködésľe kötelezettek és

álláskeresők tevékenységéről, - helyzetéľől'
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