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Tĺsztelt Képvĺselő-testület!

I. Előzmények

Magyaľországhe|yi önkormányzataből sző|ő 20|1. évi CLXXXX. töľvény 13. $ (1) 8. pont-
ja szerint a helyi közügyek, vďamint a helyben biztosítható közfeladatok kcĺrében ellátandó
helyi önkormźnyzati feladatok kiilönösen a szociĺílis, gyeľmekjóléti szolgáltatłísok és ellátĺí-
sok.
A szociális és gyermekjóléti ellátas terĹiletén nyujtandó péľľ;be1ri, teľmészetbeni, valamint
személyes gondoskodást nyrijtó ellátasok helyí szabźůyait az alábbi önkoľmĺĺnyzati rendeletek
foglalják magukban:
- a pélubeli és természetben nyujtott szociális ellátasok, valamint a szemé|yes gondoskodĺíst
nyújtó szociális ellátísok helyi szabályďról szőlő 37/2004. (VIL15.) önkoľmĺĺnyzati rendelet,
- a gyeÍmekvédelmi tĺ{mogatasokról, valamintaz egyéb gyeľmekjóléti ellátasi formákról szóló
4 /2006. (I.25.) önkormányzati rendelet
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Budapest Józsefuárosi onkormá nyzat

Előteľjesztő: Santha Péteľné ďpolglíľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontia: 20|3 . decembeľ 1 8. ..s2. napirend

Tárry: Javaslat az tinkormányzati segély'bevezetéséľe, valamĺnt r'ij, erységes szociálĺs
és ryermekvédelmi támogatási ľendelet megalkotásáľa

A napiľendet nyílt ülésen kell tlírgyalrri, a hatźltoz.at elfogadasríhoz egyszeru, a rendelet el.
fogadĺásáhozminősítettsz'avaz.attöbbségsziikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási BlzottságvéIeményezi x
Határ ozatí j av aslat a bizottság szátmźr a:

A Városgazdálkodĺási és Pénzügyi Bimttság/Hunránszo|gá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őte1esztés megüĺrgyalását.
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IL A beterjesztés indoka
A szociális igazgatásrőlés szociális ellátásokľól szóló |993. évi IIL törvény (Szt.)' valamint a
gyermekek védelméről és a gyámiigyiigazgatĺásról szóló |997. évi )ooil. törvény (Gyvt.)
2}|4.januar 01. napjától hatalyos rendelkezései alapjan megszúnik az źúmenetí segély, a te-

metési segély, valamint a ręndkívĹili gyermekvédelmi tamogatás, 2014 évtő| kezdődően a

települési ö'nkormĺĺnyzat képviselő.testiilete a létfenntartást veszélyeztető reĺdkivĹili élethely-
zetbe keriilt, valamint az iđószakosan vagy tartósan létfenntartasi gonddal kiizdő személyek
részére a renđeletében meghataľozotĺakszerint önkormányzati segéIytnyujt.

Az szt, l4olR. $.a értetmében a települési önkoľměnyz-affiak legkésőbb 2013. december 31.

napjáig kell megalkotnia az önkoľmányzati segély megźů|apításának, kifizetésének, folyósítá.
sának, valamint fe|haszná|álsa ellenőrzésének szabáIyairől szóIó rendeletét.

A fentiekben hivatkozot1, va|amint az e|mtllt időszakban tĺiľtént jogszabźt|yi változasok indo-
koltta teszik mindkét önkoľmányzatí rendelet felülvizsgálatźŃ, a magasabb rendiĺ jogszabály.

okkal ttirténő j oghar mo nizáciőját.

uI. Tényállásĺ adatok
Józsefuĺíľosi Polgáľmesteri Hivatal Humánszolgáltaüási Ügyoszĺíly Családtĺĺmogatási Iľodrín

az Sn'. és a Gyvt., valamint a foglalkoztztźts elősegítéséről és a munkanélkÍiliek ellátasáról
szóló 1991. évi IV. tĺirvény (Flt.) által meghatźrozott támogatasok és ügytípusok ügyintézése
és feldolgozasa töľténik.

P o l gárme s t er i hat á s lrór b e n :

kötött felhasználasú állami tĺĺmogatassal :
Adó s ságcsökkenté si tamogatĺás
Köztemetés
KözfoglalkozÍ.Łtas
Nyari ingyenes gyeľmekétkeztetés

tiĺkormányzati saj át fonrásból :

Atmeneti segély
Rendkíviili gyeľmekvédelmi tamogatas
Temetési segély
Normatív lakasfenntaľtási tamogatashoz kapcsolódó téli t.ĺmogatas
Fagyveszély miatti kompenzíció
Étkezéstérítési díj
Táboroztatasi tĺĺmo gatas
Bu Élehiszersegély (szállítasi költség)

Jegłzői hatóslörben:
kötött felhasználasú állami tĺímogaüĺssal:
Foglatkoztatást helyettesítő tĺĺmogaüás (aktív koruak ellźttasén beltil)
Rendszeres szociális segély (aktív koľúak ellátasán beliil)
Noľmatív lakásfenntaľtas i tamo gatas
Adósságkezelési szolgáltatashoz kapcsolódó lakasfenntaľtĺási támogatás
Rendszeľes gyeľmekvédelmi kedvezmény
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeľi juttatĺs Erzsébet-utalvány
formájában (évente 2 alkalommal)
Ki egészítő gyeľmekvédelmi tamo gatas
o vo dáztatrás i tamo gatĺĺs
Közfoglalkoztatás



ĺinkoľmányzati saj át foľrásból :

Közgyógyellátás

onkormányzatĺ segély
Az önkoľményzati segély a jelenlegi átmeneti segély, temetési segély, valamint rendkívĹili
gyermekvédelmi tĺĺmogatást foglďja magában. Jelenleg a hatályos szociális és gyermekvé-
delmi önkormányzati rendeletek - az Szt. és a Gyvt. figyelembevételével _ szabáIyozzái< ezen
tamogatiások igénybevételének módját és feltételeit.

Azalábbitablźzatoktnta|mazzźka jelenlegi jogosultsĘifeltételeket

T ámogatátsban ľészesĺilők száma
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kiskoru gyeľmeket nevelő csa-
lád, nappali tagozatos tanulmá-
nyokat folytató 18-25 év közi't-

ti nasykoru

0-rs0% 42.750,-Ftlffi 5.700 - 21.375,- Ft gyerme-
kenként' évente 2 alkalommal

kiskoru gyeľmeket nevelő csa-
lád, nappali tago7atos tanulmá-
nyokat folýató 18-25 év közdt-

ti nasvkoru

15r-175 %
42.75r - 49.875,-

Fufő
5.700 - 21.375,- Ft gyerme-

kenként. évente l a|kalommal

fentiek, rend kívĺĺli é|ethely rłt
esetén

0-175o/o 0 - 49.875,-Ft/ťo
maximum 40.000'- Ft méltĺá-

nyosságból, évente 1 alka-
lommal

Időszak átmeneti segély
(alkalom) temetési segély

ľendkívĺi|i gyeľ-
mekvédelmi támo-

gatás
Osszesen

I alkalom-
ľa jutó
ńt|ag

összes

alka-
lom összeg

al-
kalo
m

összeg
alka-
lom összeg

alka-
lom

összeg

2013. 2183 18.393.000 5t 867.000 1622 20.225.000 38s6 39.485.000 10240
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01.01-10.31.
2012.
01.01-10.31.

2539 19.068.750 77 1.003.000 1845 19.680.000 446r 39.75t.750 8910

20Ĺ2.
01.0r-12.31.

3204 24.992.750 87 1.479.000 2270 f7.513.000 5561 53.984.750 9710

ótmeneti segély
rendkívĺili glermek-

védelmitám.
temetési segély

2013. évre tewezett
ĺisszeg

31.952.000,- Ft

33.744.000,-Ft
oénzbeli

2.034.000,- Ft

1.500.000,- Ft gyer-
mekétkeztetés tamo-

gatźsa
4.700.000,- Ft tabo-

ľozas tamoRatźsa
5.000.000,- Ft tan-
könyvtamosatas

összesen: 78.930.000.. Ft
2013.10.31. napjáig
felhasznált keretösz-

18.393.000,- Fr

20.225.000,-Ft
pérubeli

867.000,- Fr

szeg 56.000,- Ft gyermek-
étkeztetésre

4.700.000,- Ft tabo-
rozźs

tankönyvellátrís új
rendszere biztosítia

tisszesen: 39.485.000.- Ft
2014. évre tervezett kłiltségvetésĺ koncep cióban meghatározott ös szeg:

79.000.000,- Ft

Az önkormányzati segély a2013. december 31. napjáig hatĺílyban lévő jogszabĺĺlyok alapjan
meghatźrozntt átmeneti segély, rendkívtili gyeľmekvédelmi tłámogatas, és temetésí tĺímogatlĺs
egységesített pénzbeli tamogaüísi formájaként keriil bevezętéstezD|4.januar 01. napjától.

Az önkoľmányzati segély természetbeni formái 20|4.janu^ír 01. napjától a gyeľmekek ľészére
nyujtottétkezésteńtesitamogatas,tźtboroztztźsitámogatĺás.

A fenti tabLazatbankertilt cisszehasonlítźsaa20|2., és20l3. évben átmeneti segélyben, teme-
tési segélyben, valamint rendkívtili gyermekvédelmi tamogatasban ľészesülők számadatai,
valamint a felhasznált üímogatasi összegek. Megállapítható, hogy a jogosultak számaa20l3.
év október hónap végéig az e|óző évi jogosulti szźtllhoz képest 15-30%-os csökkęnést mutat.
A jogosultsági feltéte| a|apjźltképez(i öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege évek óta
váItozatlarl, azonban az öľegségi nyugdíjak, valamint a munkabérek a minimálbér emelkedé-
séhez igazodóan évről évrę emelkednek, ezért egyre több keľületi lakos szorul ki a jogosultsá-
gi körből, ezért az önkormányzati segély jogosultsági feltételeinek meghatĺározasakor a jelen-
legi szabĺályozĺás szerinti j ogosultsági kiir kiszélesítése indokolt.

A természetben nyrijtott gyeľmekvédelmi tamogatĺĺsok köziil a gyeľmekétkeztetés jogosultsá-
gi összeghaüíľa eđdig szíĺk köľt érintett, így uelmúlt években tapłszta|hatő, hogy elenyésző a
támogatĺás megállapítasźnak szźlma. Masrészt a tankönyvellátás rendszeréĺek átalakulásával a
normatív tlĺmogatason (12.000,- Ft) feltili összeg pótlása központi költségvetésből biztosított,
így u ilyen célú önkoľmanyzatitźlmogatźsZ}|3-bannem keľült fe|haszná|ásra. A tźlbotozta-



tasi tĺámogatás jelen előterjesaés szerinti javaslat szerint vźitozatlan feltételekkel és módon
kerĺilne megállapításra.

Az étkezéstérítési tamogatas jelenlegi feltételei alapján 3 jogosultsági kategória figyelembe
vételével keľül megállapítasra" amely a jĺlvedelmi hatarok kĺizött minimális kÍilönbséget jelen-
tett.

Javasolt az étkezéstéľítési tamogatás feltételeinek megvźt\toztatźsa, egyszerusítése, így a nor-
matív |00 % és 50 o/o kedvezményľe j ogosults ágga| rendelkezőkön kíviil, az okatźsi-nevelési
intézménybe és a gyeľmekek napközbeni e||átzľ;ź"ĺ biztosító intézménýípusba jáľó azon szoci-
ĺálisan rászoľuló gyeľmek, akinek családjában ú egy frre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az 50.000,. Ft-ot, étkezéstérítési tĺímogatasban részestilne, melynek méľtéke az étkezési
térítési díj 35%-a.

A 20|4. évtől bevezetésre keľĹilő új ellátasi foľma ńszletszabályainak meghatáľozásakor az
alábbi - Sz.-ben meghatĺáľozott- szempontrendszeľ figyelembe vétele szĹikséges:

- az önkoľmányzati segély eseti jelleggel vagy meghatźltozott időszakľa havi rendszeres-
séggel adható,

- az eltátas megállapításźnál figyelembe vehető, egy főľe szémljtott havi családi jövede-
lęmhat"íĺ nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének
130%.áná| (elenleg 37.050,- Ft),

- az elhunyt személy eltemettętésének ktiltségeihezvalőhozzájáru|ásként megállapított
önkormĺĺnyzati segély tisszege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb te.
metés költségének l lyo -áná|,

- önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt ľészesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntaľĹásĺĺról más módon nem tudnak gondoskodni
vagy ďkalmanként jelentkező' nem váľt többletkiadrások _ így kĺilönČisen betegséghez,
halálesethez, e|emikźr e|hźľ:rtźlsźůloz, a válsághelyzetben lévő v:íľandós anya gyeÍme-
kének megtartásĺĺhoz, iskolźutatÁshoz, a gyermek fogadĺásanak előkészítéséhez, a ne-
velésbe vett gyermek csaláđjával való kapcsolattaľtásához, a gyermek csalĺádba való
visszakerĺilésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadasok _ vagy a gyermek hátľĺányos

hetyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Az tĺnkormźnyzatí segély iľánti kéręlemľől a kéľelem beéľkezését vagy a hivatalból indult
eljáľĺás megindítlísát követő 15 napon belül kell dönteni azSn,. ľendelkezései szerint (eddig 30
napon beliil kellett dönteni).

37.050_ 38.475,-Ftlfő
EgyedĹilálló szĺilő, tartósan beteg, súlyosan fogya-
tékos gyermeket nevelő család, nappali tagozatos

18-25 év közötti
130-135 %

3 8.47 6,-42.7 5 0,- Ft/fti
Egyedtilálló sztilő, tartósan beteg, súlyosan fogya-
tékos gyermeket nevelő család, nappali tagozatos

|8-25 év közötti
t36-r50%

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ľé-
szesülő közeoiskolrís



évtő|J u érté|<határok a tervezet szerint 4.

HáľomszoľÍ Egyediilálló 200Yo-a
57.000,- Fr/fü

(20I3. évben 42.750,- Ft
volt)

Alkalmanként min.
5.000,- Ft, nem várt
többletkiadás eseté-
ben min. 10.000,- Ft,

évente összesen
max.40.000,- Ft

gyeľmeket nevelők
esotébon max.

50.000,- Ft

Egyszrľi Egyedülálló f00-300%-a
57.000,- Ft - 85.500,- Ft
(20 I 3. evben 42.750,- Ft -

71.250,- Ftvolt)

[Iáľomszori Családos 150 %o-a

42.750'-Ftlťo
(201j. evben 28.500,- Ft
volt éyente 3 ąlkalom,

kis knrú gler m ekes cs ąl á dok
esetében 42.750,- Ft volt

ĺĄłente két alkalom)

Egyszeľi Családos 150-250%-a
42.7 50,- Ft - 7 r.250,- Ft

Q0|3. évben42.75I -
49.875,- Ft volt)

Temetési
ktiltségľe

Egyediilálló 25Uo/o-a
71.250,-Ft

(20|3. évben 42.7 50,- Ft
volt)

17.000.- Ft

Családos l50o/o-a
49.875,-Ft

(20|3. évben 28.500,- Ft
volt)

A 2014. évľe tervezett jogosultsági értékhatźrok jelen javaslat szerint 25-30%-a| keriiltek
megemelésre, a megállapítható tamogatlĺsi összegek éves keľetösszegeinek váitozat|anhagyźL.
sa mellett. Jelenleg a rendkívĹili gyermekvédelmí tamogatás két alkalommal, ezeÍL feliĺl indo-
kolt esetben méltányossági jogcímen a Humäĺnszo|gáItatási Bizottság javaslata a|apjźn plusz
egy alkalommal kerĺilt megállapíüásra, ez esetben a sokgyeÍmekes család esetlegesen egy év-
ben akaľ 80.000,- Ft rendkívĹili gyermekvédelmi tĺĺmogatásban részesiilhetett. A ľendkíviili
gyeľmekvédelmi tamogaüís értékJratfua az évenként egy ďkalommal nýjtható tamogatasra
való jogosultság esetében ajavaslat szeľint 49.875.. Ft.ról 7I.250,-Ft-ravźitozik és az eddigi
Humĺínszolgźttatasi Bizottság javaslata alapjźn a plusz egy alkalommalméltĺányossági jogcĹ
men megállapított tĺímogatás megszűnne. Ehelyett évente 42.750,- Ft egy főre jutó jövede-
lemhatláľig 3 alkalommal, 42.750,- Ft és 71.250,- Ft kĺizötti értélr,Jratáng egy alkalommal ré.
szesĹilnek a családok önkoľmányzati segélyben, melynek összege éves szinten maximum
50.000,- Ft lehet.

A fentiek értelmében a jogosultsági érté|úatźtrok emelkedése vĺírhatóan a kérelmezíłk szźlmá-
ban emelkedéstokozza. Az éves keret havonkénti időaľrányos felhasználásának fokozott figye-
lemmel kísérése bizosíthatja a likviditasi tervnek megfelelő gazdáikođást. A 2014. évi köz-
ponti költségvetés tewezete szerint a szociális feladatokra jutó önkormányzati trĺmogatas mér-
téke vĺírhatóan csökken. A ktiltségvetési számok konkľét ismeretében előfoľdulhat,hogy az
önkoľmanyzatí szociźiis költségvetési keret e|őhźnyzatát az otszźlgos méľtékhez kell igazita-
ni.

Azszt.2014. évtő|hatźiyos ľendelkezései szeľint az önkoľmźnyzati segély megállapíüásĺának
hatĺľideje a 30 napról 15 napra vźitozik, mely továbbra is indokolttĺí teszi, hogy atźnnogatźs
megállapítrása közvetlen polgĺĺrmesteľi hataskörben t<iľténjen, bizottsági javaslat nélkiil.
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A fentiekben részletezett e|Iźúásokon kívtil a többi jegyzoi és polgáľmesteri hatáskörbe tartoző
pénzbeli és természetbeni támogatĺĺsok igénylését, feltételrendszerét, a üímogatiĺs mértékét és
folyósítrĺsának módját, megsziintetésének eseteit azSzt., valamint a Gyvt., valamint ezen tör-
vények végrehajtásarő| szóLő kormányrendeletek szabźiyoz'zźk, így eľről nem ktiltin szabá|y-
rendszert alkotnia az Önkorm źnv zatnak.

Közg őgľellátási igazolvány

A közgyógyelláüĺsi ígazolvěny a szociálisan riászorult személy részére az egészségi á||apota
megőrzéséhez és helyreá||ítasehoz kapcsolódó kiadĺásainak csökkentése éľdekében biztosított
hozzájaru|źs. Közgyőgyellátasi ígazo|vźny alanyi, noľmatív jogcímen a járási hivatal hatás-
körében, vďamint méItányossági jogcímen az önkoľmányzathatáskörében kerĹilhet kiállítĺásra.
Méltanyossági jogcímen| az a szociĺílisan raszorult szeméIy is jogosult ktizgyógyellátĺásra" akĹ
nek esetében a teleptilési ĺinkormőnyzatrendeletében meghatáľozottfe|tételek fennállnak.

Az <inkormźnyzat rendeletében az egy főrc számított havi családi jövedelemhatrĺľt úgy kell
szabá|yozĺli, hogy az öľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének |50%-anái, (42.750,.
Ft), egyedĺil élő esetén annak 200%.źľrźLL (57.000,- Ft) alacsonyabb j<ivedelmet, továbbá a
havi rendszeres gyógyítő e|Iátźs kĺiltségének mértékeként az oregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25%-át (7.125,- Ft) meghaladó összeget jogosultsági feltételként nem
lehet előírni. A szociális rászorultság további feltételęit az <inkoľmányzat ahe|yi viszonyok.
nak megfelelően szabźiy ozła".

A jogosultsági értékhatrĺľok koľábban is sávosan kerültek meghatarozásra ťtgyelembe véve a
kérelmező életkorát.

A lakcímnyilvĺántaľtłís adatai szerint Józsefulírosban a 70-80 év közötti lakosok száma 4|82,
80 év felettiek száma3223 fő.

Méltányossági kiizryóryellátásban ľészesülők száma (201 1.2013.)
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Alanyi S zt rendelke zesei a|apj án

Noľmatív Egyedülálló 150 %o-a 42.750,-Ft/fr
2.850'- Ft/hó

Családos 100%o-a 28.500.- Ft/fő

Méltányos
70 a|atti egvediilálló 200%o-a 57.000.- Ft/fit

5.700.- Ft/hó
70 alatti családos 175 Yo-a 49.875.-Ftlťo
70 feletti 225oÁ-a 64.125.-Ft
80 feletti 300%-a 85.s00.- Fr/fit

2011. 2012. 20 t 3.0 1.0 r-2 0 r 3. 1 0. 3 1.

70-80 év kiizötti 54 36 42

80 év felettĺ 119 88 55



Tekintettel arra, hogy a jogosultsági feltétel a|apjźńképező öregségi nyugdíj mindenkoľi leg-
kisebb összege évek óta vá|tozat|an, azonban az üegségi nyugdíjak évről évre emelkednek,
egyre kevesebbenjogosultak aközgyőgyellátásra, AzSzt. rendelkezései alapján, a méltányos-
sági jogcímen kiállított igazolvőnyok után a teleptilési iinkormĺányzat térítést fizet. Atérítés az
igazo|vőny kiállítását követő egyéves időtartamra szól. A térítés összege a megállapított
gyógyszeľkeret éves <isszegének 30Yo-a.
Ez évben októbeń adatok a|apjźn - a70 év felettieket is figyelembe véve . 185 fő részére ke-
riilt megállapítasra méltanyossági jogcímen közgyógyellátĺási igazoLvźnyra való jogosultság,
összesen 4.86l.458,- Ft ĺisszegű térítési díj keľiilt folyósítasra. A térítési díj átlagos összege
egy fore veÍítvę 26,278,- Ft. Év végéigmegkcizelítŕĺleg 250 igaz,o|vźny kęľĹil kiállítasľa, a térí-
tési díj összege várhatőan 6.500,000,- Ft-ot eléđ. A költségvetésben összesen 18.232.000'. Ft
keriilt ezeĺ tźlmogatiĺsľa 2013. évben betervezésre.

Fent leírtak alapjĺĺn javasolt a méltanyossági jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolvźny
feltételrendszerének újľagondolěsątljraszabáiyozźsa, indokolt, hogy az idősek szélesebb köľe
váljon jogosulttá azígazo|vényra. A70 és 80 év közötti kérelmezők esetében a jövedelemha-
tár 64.125,- Ft-ľól egyedülállóak esetében 78.735,- Ft-ra, családosok tekintetében7|.250,-Ft-
ra emelkedne. A 80. életévét betöltött idősek tekintetében az éĺtékÁatfu sávosan kerülne meg-
határozásra. valamint a gyógyító ellátlás minimális ktiltsége aľányosan emelkedne az összeg-
hataľ változÁsával.

Jogosultsági éľtékhatárok atervezet szeľint 2014. évtő|

Személyes gondoskodás

A Józsefuĺáľosi onkormźnyzat a törvények (szt., Gyvt.) álÍal ę|őíĺ,t' személyes gondoskodĺĺs
körében meghatiĺrozott kötelezó feladate||át^át saját fenntaĺasában mfüödó intézményei,
valamint ellátĺísi szęrződés (gyermekek átmeneti otthona 0.3 éves gyeľmekek esetében, csalá-
dok átmeneti otthona, pszichiátriai betegek nappali elláĹása) útjan biztosítja.

Azszt. és a Gyvt. renđelkezései szeľint a fenntaľtó önkoľmányzat rendeletben szabźlyozza:
a) az öĺlkormétĺyzat által bizosított személyes gondoskodĺís formáit;
b) az önkormźnyzat által biztosított ellátas igénybevételéľe irĺĺnyuló kérelem benyújtĺĺsĺának

módjáu
c) azt,hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles kiilön eljaras nélkiil ellátĺĺst nyuj.

tani;
d) azt, hogy külön eljáras keretében milyen esetekben biztosítható elláüís;
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Alanyí
jtudsi hivdal

halúslĺore

Szt. rendellrezése i alapj dn

NormaÍív
iúÍdsi hiýatal

haÍdsköre

Eg,lediilólló (Szt. szerint) 150 %-a 42.750,- Ft/Íő
2.850,- Ft/hó

Csalódos (Szt. szerint) 100 %-a 28.500,- Ft/Íő

Méltĺ{nyos
önkormányzat

hetlĺsköre

70 a|atti esvediilálló 200 o/o-a 57.000'- Ft/fő

5.700.- Ft/hó

70 a|atti családos I75 oÁ-a 49.875.-Ftlfó
70 feletti esvedülálló 275 %o-a 78.375.-Ft
70 feletti családos 250%o-a 7r.250.-Ft
80 feletti eeyedülálló 400Yo-a 114.000.- Ft/ň
80 feletti családos 350Yo-a 99.750.-Ft/fo
80 feletti eevedüláIló 450Yo-a r28.2s0.-Ftlfr

7.I25.-Ft/hő
80 feletti csaliádos 375Yo-a l06.875.- Ft/fő



e) az e|Iźńás megszüntetésének eseteit és módjait;
fl aszemélyes gondoskodásén ťĺzetendó téľítési díjak méľtékét, a ťlzetésre kötelezettek kö-

rét, atérítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
g) az intézményvezető és az e||źltást igénybe vevő között kĺitendő megállapodással <issze-

fiiggő kéľdéseket;

A személyes gondoskodást nyujtó ellátĺísok helyi szabályozźsai mind a szociális, mind a
gyeľmekvédelmi helyi rendeletben áttekintésre kerültek. A jelenlegi rendelkezések jelentős
része magasabb szintĹi jogszabályban (tĺirvény, kormányrendelet) megtalálhatóak, a részlet-
szahályok áfuęz-eÍésę az fi ľencleleÍbe megtöľténtek, az, ell'átá^sokat érintőęn a korábbi szabá-
lyozastól eltéríS javaslat nem kerĹilt megfoga|mazásta, igy a rendelet ezen részei csak a
jogszabáiyszerkesztési elvek és előírások miatt keľültek módosítĺísra. A személyes gondosko-
dáséľt fizetendő térítési díjak méľtéke, a ťtzetésre kötelezettek körét, a térítési díj csĺikkenté-
sének, illetve elengedésének eseteit és módjait kiilön önkormĺínyzati rendeletek szabéiyozzáů<.

Iv. A döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A jelentős töľvényi változások, a 20|4. évtő| bevezetésre kerĹilő önkormányzati segé|y' vala.
mint a közgyőgyellátási igazo|vźny feltételľendszerének újragondolĺĺsa indokolttá teszik a
szociĺílis és gyeľmekjőIétitzľgYtl önkormányzati rendeletek feliilvizsgőůatźft.

A pénzbeli és természstben nyujtott szociális ellátasok, vďamint a személyes gondoskodást
nýjtó szociális ellátasok helyi szabályairól sző|ó 3712004. (VII.15.) iinkormĺányzati ľendelet,
vďamint a gyermelcvédelmi tamogatasokról, valamíntazegyéb gyeľmekjóléti ellátasi formák.
ról szóló 4ĺ2006. (I.25.) önkormĺĺnyzati rendelet bevezető részében, valamint jelentős részé-
ben bekövetkező módosítás miatt a rendeletek szociális és gyermekvédelmi tamogatásokra
vonatkozó rendelkezéseinek haĺílyon kívül helyezése és íĄ, ktzźltőLag pénzbeli és teľmészet-
beni támogatĺĺsokra vonatkozó rendelet (1. szamú melléklet) megalkotása indokolt.

Tekintettel alľą hogy a rendelet t$ szabáLyainak gyakor|atitapaszta|atait javasolt időszakosan
felülvizsgálni, javasolom, hogy a Képviselő-testiilet döntsön arról, hogy 2014. szeptemberi
első üléséľe készĹiljön beszámoló a ľendelet Íapaszta|atairőI.

v. A dtintés célja' pénzüryĺ hatása

A 20|3. évben az źltrĺeneti segély, a temetési segély, valamint a ĺendkíviili gyeľmekvédelmi
tĺímogatĺís ktilt'nálló segélytípusként a 20|3. évi módosított költségvetésben összesen 67.730
e Ft összegben szerepe|. Az önkoľmányzati segély bevezetéséve| 2014. évtől kezdődően e
segélyek összevonĺĺsra kerülnek. A megváltozott jogosultsági feltételek figyelembe vételével
20|4. évben ezen segélyek vĺĺrható összege 72.800 e Ft.
A teľmészetbeni önkormányzati segélyek atźtboroztatźsi ĺĺmogaĹís, valamint gyeľmekétkezte-
tési tĺmogatas éves költségvetési kerete 20|3. évhez képest vźt|tozatlanul kerĹil megállapíüĺs-
ta.

A közgyógyellátási igazo|vźny térítési díjának fedezetére a 2013. évben t8.232 e Ft került
betervezésre, mely tisszegből év végére - a jelenleg felhasznált pénzösszegből következtethe-
tően - jelentős pétumarudvĺány keletkezik (felhasznźit összeg 20|3.szcptember 30. állapot
szerint 4.512.6|8,- Ft). A megváltozott jogosultsági feltételek figyelembe vételéve| 20|4.
éwe2t.232 e Ft, tekintettel a jogosultak szĺímĺĺnak vĺírható emelkeđéséľe.

A ľendeletben szabályozott egyéb ellátási foľmák fedęzetét részben (80,90oÁ-a) a központi
költségvetés kötött felhasználasú normatív hozzájáru|as formájában ťlnanszírozza, mástészt a
fennmarad ő rész összegét cinkoľmaĺryzati forrasból kell biztosítani.



Magyaĺország 2OI4. évi költségvétéséről sző|ő törvénytervezet a|apjźn onkormányzatunk
nem ľészesül pénzbeli szociális hozzájárulási tamogatásban az ipartĺzési adóképességbeszá-
mítasa miatt.

A személyes gondoskodás ellátórendszerének működtetéséhez szfüséges pénzngyí feđezet az
intézmény ek saj át kĺĺltségvetésében kerĹiltek betervezésre.

vI. Jogszabályikörnyezet

A képviselő-testiilet hatrísköre a Magyaľország he|yi ĺinkormanyzatairő| sző|ő 20|1. évi
Cl)ooilx. törvény 13. $ (l) bekezdés 8. pontjában,42.s 1. pontjában foglaltakon alapul.
A képviselő-testiilet rendeletalkotása a szociális igazgatźsről és szociális ellát.ásokról szóló
|993. évi III. törvény, vďamint a gyermekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásről szóló
|997. évi )ooil. törvény rendelkezéseiben kapott fe|hata|mazas alapján történik.

Kéľem ahatźrozat' valamint az előterjesztés mellékletétképezó rendelet elfogadását.

HatározatÍ javaslat

A képviselő-testĺilet úgy dönt,
felkéľi a polgáľmestert, hogy a}}I4.januáľ 01. napjátóIhatźt|ybalépő szociźtlis támogatasok-
ról szóló rendeletben foglaltak tapasztalatairól készítsen beszímolót a Képviselő-testtilet
20|4. szeptemberi első tilésére.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 | 4. szeptemberi első képviselő-testĹileti Ĺilés.

A dtintés végrehajtásáú végző szervezeti erység: Humiínszolrgźitataľ;i Ügyoszt.íly Családtá-
mogatasi Iroda

Budapest, 2013. decembeľ 10.

$-łe-?.tfi-)
Santha Pétemé
ďpolgáľmester

Töľvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbizźtsából: r

!,t^\l, "!ĺsÚavu:.yűvĺ . Ua}-,, M.ĺ
dľ. Mészaľ Eľika /aljegyző /
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1. sz. melléklet

Budapest Főváro s YIII. kerület Józsefváľosĺ onk ormány zat Képvis elő.testůiletének
.......12013. (. .. . . . . . ...) łinkormányzati ľendelete

a pénzbelĺ és teľmészetbeni, valamĺnt a személyes gondoskodást nyújtó szociáIis és

gyeľmekjóléti ellátások helyi szabályairól

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az A|aptot-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatarozottfe|adatkörében e|jźtrva, a szociális igazgatástő|
és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. törvény 10. $ (1) bekezdésében,25. $ (3) bekez-
dés b) pontjában,26. $-ban,32. $ (1)' (3) bekezdésében,33. $ (7) bekezdésében' 37lA. $ (3)

bekezdésében,45. $ (1) bekezdésében, 50. $ (3) bekezdésében,62. $ (2) bekezdésében, 92. $
(1)-(2) bekezdésében, |32. $ (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyám-
ngyi igazgatásról szćiő 1997. évi X)o(I. törvény 18. $ (2) bękezdésében, 29. $ (1)-(2)

bekezdésében, 148. $ (5) bekezdésében, 162. $ (5) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapjan
a következőket rendeli ęl:

I. tr'ejezet
Általános ľendelkezések

1. A rendelet hatályan hatáskiiri szabá|yok és eljáľásĺ szabályok

1. $ (1) A rendelet hatźiya kiterjed a Budapest VIII. keľiiletkozígazgatási területén élő és ott
lakóhellyel v agy tartőzkodási hellyel rendelkező :

a) magy at állampo l gárokra,
b) bevandoroltakĺa és letelepedettekĺe,
c) hontalanolľa,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismęrt személyekre.

(2) 
^ 

rendelet hatáIya a szociális igazgatástől és szociális ellátásokľőI szőLő 1993. évi III. tĺir-
vény (a továbbiakban: Szt.) 7. $ (1) bekezdésében meghatarozott e||átások tekintetében a ľen-

delet 1. $ (1) bekezdésben foglaltakon tulmenően kiteťed azBwópai Szociális Kaľtát meg-
erősítő oľszágoknak Magyaĺország terúletén jogszeriĺen taľtózkodó állampolgárafua ís, ha az
ellátás hiánya a ľászoruló életét, testi épségétveszé|yezteti.

(3) A rendelet hatá|ya kiterjed azSzt.3. $ (3) bekezdésében' a gyeľÍnekek védelméről és

gyámügyi igazgatásről szóló 1997. évi X)oil' törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. $ (1) bekez-
dés b), c) pontjában meghattlrozottakra'

(4) A ľendelet hatáIyakiteľjed a személyes gondoskodást nyújtó ellateśok tekintetében a Bu-
dapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkoľmtnyzat)
áItal alapított és fenntaľtott személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyeľmekj ő|éti intéz-
ményekre és az azok által nyújtott ellátásokĺa, valamint az (|) bekezdésben meghatarozott
személyeken kívül az Önkormźnyzat más ĺjnkormźnyzatta| kötött ellátási szetződése alapján
az eIlátásban ré szesülő személyekľe.

(5) A ľendelet hatá|ya kiteťed a péru'beli és természetbeni ęllátások, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az onkormtnyzat á|tal a|apított gazdasági tarsasá-
gokľa és az onko rmányzat fenntaľtásában lévő intézményekĺe.



2. $ (1) Az onkormźnyzat Képviselő-testiilęte azSzt.-ben a települési önkoľmányzatokńszé-
re meghatarozott szociális tĺĺrgyu feladat- és hatásk<jrök gyakorlását a polgáľmester hatásk<j-

rébe utalja.

(2) 
^ 

pénzbeli és teľmészetben nffitott szociális ellátások köZĺil az önkoľmźnyzati segély,
valamint a kĺiztemetés esetében az ęlső fokú döntés a polgáľmesteľ hatásköľébe tartozĺk.

(3) A rendeletben szabźiyozoľt pénzbeli és teľmészetben nyújtható szociális ellátások megál-
lapítása iranti kéľelmet a Józsefuarosi Polgráľmesteľi Hivatal szociális ügyeket ellátó szetveze-
ti egységénél szóban vagy írásban lehet előterjeszteni.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelemhez mellékelni kell:
a) a havi ľendszeľességgel jaró _ nem váIlaIkozźtsból vagy ősteľmelői tevékenységbő| szźt-

maző _ jövedelem esetén a kérelem benyújtását mege|oző hónap nettó jövedelemľől szóló
munkáltatói igazolást vagy akifizetett ellátást igazo|ő utolsó havi szelvéný,

b) az ellátás megállapításárő| szóló hivatalos dokumentumot;
c) nyugellátás esetében az utolsó havi szelvéný és nyugdíjas igazo|vtnývagy aNyugdíjfo-

lyósító Igazgatőság 30 napnál nem ľégebbi anyugellátás ĺisszegére vonatkozó igazo|ásźi;
d) az a)-c) pontban foglaltak hiĺínyában a munkaügyi kirendeltség kérelem benyújtását meg-

e|ózó 30 napnál nem régebbíigazo|źsźń a nyilviíntaľtásba vételrőI és az együttműkodésről,
e) a nem havi ľendszerességge| szerzett vagy vállalkozásból szźrmaző jövedelem esętén a

kérelem benffitásĺának hónapját közvetlentil megelőző tizenkét hónap a|a|t szerzettjövede-
lemľől sző|ő igazolást,

f) önkormźnyzati segély esetében a péĺubeLi és teľmészetbeni szociális ellátások igénylésé-
nek és megźilapitźlsának, valamint folyósításának részletes szabá|yairól szóló 6312006.
(III.27.)Korm.rendeletbenmeghatźtrozottvagyonnyilatkozatot.

(5) 
^z 

e|jźnő kózígazgatási szerv a kérelem elbírálásához sztikséges köľülmények feltaľása
érdekében köľnyezettanulmłĺny lefolytatását rendelheti el.

(6) 
^z 

önkoľmanyzati segéIy kifizętése ahatźrozatjogerőre emelkedéséto| szánított 15 napon
belül postai utalással vagy kiilön kéľelem a|apjźnpérlnari kifizetésseltöľténik.

(7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás irĺínti kéľelmet a feladatot ellátó, onkoľmiínyzat
által fenntaľtott intézmény vezetőjénél kell benýjtani. A kérelem foľmai és tartalmi elemeit
kiilĺin j o gsz abá,|y hatźr ozza me g.

(8) Az e ľendeletben meghatarozott,jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésével kap-
csolatosan azSzt. 17. $-a rendelkezésęi az iranyadók.

2. Éľtelmező ľendelkezések

3. $ E rendelet a|ka|mazásában

1. a támogatásra való jogosultság szempontjából elismeľt lakásnagyság: a|akás komfoľt foko-
zatátő| fiiggetlenül 1 fő esetén 2 szoba,2 fĺĺ esetén 2 szoba,3 fő esetén 2 szoba,4 fó esetén
2,5 szoba,5 fő vagy ennél tĺjbb szeméIy esętén 3 szoba,

2. helyben legolcsóbb temetés elismeľt költsége: 59.690,-Ft,



II. Fejezet
Pénzbeli és természetbenĺ ellátások

3. A pénzbelĺ és természetbenĺ ellátások foľmái

4. $ (1) AzSzt., valamint az ę rcndeletben meghatźrozott feltételek esetén az onkormáĺyzat a
jogosult részérejĺivedelme kiegészítéséľe, pótlásaľa rendszeres és eseti jellegű pénzbeli, szo-
ciális rászorultságtól fiig gő ellátásokat nyúj t.

(f) 
^z 

onkormányzat az Sz-ben meghatátozott ellátásokon felül az alábbi támogatást nýjtja:
a) pénzbeli, valamint természetbeni foľmában az ĺjnkormtnyzati segélý,
b) pénzbeli formában a normatív lakásfęnntaľtási támogatáshozkapcsolódó téli támogatást
c) teľmészetbeni formában méltányossági jogcímen kozgyőgyellátást.

4. Aktív koľúak ellátása

5. $ (1) Az onkormźnyzat az Sn..37lA (|) bekezdése a|apjźn az źita|a alapított Józsefuráľosi
Közĺi sségi Hazak Nonprofi t Kft { j elöli ki egyĹittműködésre.

(2) 
^ 

ľendszeres szociális segélyre jogosult - kivéve az egészségkaĺosodott személý - köteles
a rendszeľes szociális segély folyósításrának fęltételęként együttmfüödni a Jőzsefvźrosi Kö-
zösségi Hazak Nonprofit Kft . -vel.
(3) 

^z 
egyĹittműködésre kötelezett személý a Jőzsefvárosi Polgáľmesteľi Hivatal k<jteles tá-

jékoztatru az egyittmiiködési kĺltelezettség eljĺáľási menetéről és szabá|yairól. A ręndszeres
szociális segélý megá||apitő hatáĺozatban rendelkezni kell a Józsefuaľosi K<jzĺjsségi Hazak
Nonprofit Kft-vel való együttmfüödési kĺjtelezettség taľtalmi elemeiről és az együttmtĺködési
kcitelezettség elmulas ztásának követkęzményeiről.

(4) Az egyiittmfücjdésre kötelezett személy köteles
a) a rendszeres szociális segélyt megáLlapitőhattrozatjogerőľe emelkedését kĺjvető 15 napon
belül a Józsefuaľosi K<jztjsségíHazakNonpľofit Kft-nél megjelenni, és
b) nyilvrántartásbavetetni magát, és
c) a beilleszkedését segítő programĺól (a továbbiakban: Program) írásban megállapodni a Jó-
zsęfu iáľo si Közö sségi Házak Nonpľofit Kft -vel, és
d) teljesíteni a Progľamban foglaltakat.

(5)Az együttmfü<jdésre kötelezett személy jogosult aJőzsefvźrosi KözĺjsségiHázakNonpro-
fit Kft-től írásban kéľni:

a) indokolással alátámasztva más Program kidolgozását'ha a Jőzsefvárosi KözösségiHźlzak
Nonprofit Kft. által elkészített javaslattalnem éľt egyet,
b) kezdeméĺyezheti Programja megvá|tonatását, módosítását, amennyiben szociális köľül-
ményeib en, e g ész sé gi á||ap otában v á|tozás ál l b e.

6. $ A Józsefuarosi KözösségiHázakNonprofit Kft feladatai:
a) nyilvantaľtásba venni a ľendszeres szociális segélyben részestilőt ajogerős határozat a|ap-

ján,
b) figyelemmel kísérni ahatćĺrozatban megállapított hataridő betartásźÍ, és arľrak megszegése

esetén megvizsgálni a mulasztás okát,



c) tájékońatni a rendszeres szociális segélyben részestilőt a Program elkészítésének meneté-
ľől, a Programok típusairól, és az együttműkĺidés szabályairól,

d) a nyilvĺĺntartásba vételtől szźlmitott 60 napon beliil az egyiittmúködésre kötelezeIt szemé|y
bevonásával kidolgozni az egyénrę szabott Programot' és aľľól a személlyel írásos megál-
lapodást kötni,

e) a megállapodást a megkötéséto| számított 15 napon belül megküldeni a Józsefuaľosi Pol-
gármesteri Hivatalnak,

Í) folyamatosan kapcsolatot taľtani az egyĹittmfüĺidésre kötelezett személlyel, figyelemmel
kísémi a Progĺamban előírt kötelezettségek betaľtását |egalább háľom havonkénti szemé-
lyes találko zás iltjźn,

g) legalább évente írásos éľtékelést készíteni a Progľam végrehajtásĺĺľól és amennyiben sztfü-
séges _ az érintett személy bevonásával _ aztmőđosítani,

h) az éves értékelés megküldésével tájékoztatni a Jőzsefvźrosi Polgáľmestęľi Hivatal jegyzó-
jét a Pľogram végrehajtásáĺő|,

i) 5 munkanapon beliil jelzéssel élni Józsefvaľosi Polgríľmesteri Hivata| jegyzője fe|é,
amennyiben az együttműk<idésľe kötelezett személy az egyittmfüĺidési kötelezettségének
nem tesz eleget.

7 . $ Az onkoľmrányzat az egyiittmúkĺidésre k<jtelezett személyek ľészéľe szociális helyzetiik-
höz és mentális állapotukhoz igazodőan az a|ábbi pľogramtípusokat bińosítja a Józsefuáľosi
Kĺĺzösségi Hźnak NonproÍit Kft által:
a) egyéni képességeket fej lesztő foglalkozások,
b) csoportos, egyéni önsegítő foglalkozások,
c) életmódot formáló foglalkozások,
d) oktatások, átképzések, külĺjnös tekintettel az źitalźnos iskolai végzettség és első szakképe-
sítés megszerzésére.

8. $ (1) A rendszeľes szociális segélyben részesülő együttmfüödési kĺitelezettségét megszegi,
ha
a) ahatźlrozatbaĺ megjelölt időn beliil nem vęszi fel a kapcsolatot a Jőzsefváĺosi Kĺizösségi
Hazak Nonprofi t Kft-vel nyilvantartásba vételének célj ából, vagy
b) az e|oírt időpontban legalább két alkalommal nem jelenik meg, vagy
c) az együttmfüĺidési megállapodást nem írja a|á,vagy
d) a beilleszkedési progľamban előírt kĺjtelezettségeit két hónapig nem teljesíti.

(2) Amennyiben az együttmfüĺjdésľe kötelezett személy az ę|őírt kĺitelezettségeinek önhibá-
jából nem tesz eleget, ęgyiitt nem múködőnek minősül.

(3) Az egyĺittműkĺidésre kötelezett a megjelenési kĺitelezettség elmulasztásátkizáÍő|ag oľvosi
i gaz olás s al ígazolhatj a.

9. $ (1) A foglalkoztatźst helyettesítő tĺímogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a
kérelem benyujtója, valamint az ę||átásjogosultja a jogosult lakókörnyezete rendezettségének
binosítźsźra vonatkozó feltételeket kĺiteles telj esíteni.

(2) A lakókörnyezetrenďęzęttségének biztosítása körében a foglalkoztatást helyettesítő tiímo-
gatást kérelmező, valamint az e||átás jogosultja a jogosult által életvitelszeľűen lakott lakás
źůLagźnak és rendeltetésszenĺ hasznźihatőságának, valamint higiénikus állapotrínak biztosítása
körében kĺjteles
a) a lakásra vonatkozó jogszenĺ haszná|at igazolásĺára' és
b) a lakás a mindennapi életvitelhez (alvás, fózés, étkezés, mosogatás, tisztá|kodás' mosás,
stb.) szfüséges bútoľokkal, berendezésittngyal<ka|,eszkozokkel való e|Iátására,és



c) a közszolgáltatások (elektromos áľam, viz' gtlz, távhő stb.) szabályos vételezésére, és
d) egyĹittmfüödni a fertőző betegségek kialakulásanak és terjedésének megelőzése céIjábőI a
lakás rágcsálóktól, kĺĺľtevőktől való mentesítésében, és
e) a lakás pad|őzaténak, falazatának folyamatos tisztán tartźsźra, takaritásźra, és
f) a mosásra, valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáIó vizes helyiség(ek) és a mindennapi
hasznáIatra alkalmas módon kiépített és meglévő személyes haszná|atí illemhely rendeltetés-
szerĺĺ haszná|atáĺa, ręndszęres takaľításaĺa, és
g) á||attartás esetén az á||attartásra vonatkozőhe|yí szabályok betartásźra.

(3) Az onkoľmanyzattliajdonában lévő lakás esetén a foglalkoztatást helyettesítő támogatást
kérelmező, valamint az e|Iátás jogosultja a(2)bekezdésben meghatźrozottakon kívül kĺiteles a
lakásra vonatkozó bérleti szerződésben foglaltak maľadéktalan betaľtásaĺa.

(4) A kételmezo, valamint az e|Iátásjogosultja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásľa való
jogosultság megá||apítźlsát követően is köteles folyamatosan biztosítani a (2)-(3) bekezdésben
foglaltakat.

5. A noľmatív lakásfenntaľtási támogatáshoz kapcsolódó téti támogatás

10' s (1) Normatív lakásfenntartási tĺímogatźshozkapcsolódó téli trĺmogatźsraaz a szociálisan
ľászorult személy jogosult, aki december hónapban és az azt k<lvető év februaľ utolsó napja
közĺjtti időszakon belül normatív lakásfenntaľtási tiímogatásban ľészesül.

(2) Az (1) bekezdés alapjrĺn a jogosult december, valamint januĺáľ és február hónapra arezsi
kiadásainak csĺĺkkentése érdekében alanyi jogon 3 alkalommal havi 3000 Ft összegrĺ pérzbe1ri

támogatásban részestil.

(3) Az (1) bekezdésben meghatźnozott támogatás a lakásfenntaľtási támogatásban részesülő
személy tészére december, januar, február hónapot követő hónap 20. napjáig postai úton vagy
átutalással kerül kiÍizetésre.

6. on korm ányzati segély

11. $ (1) Az <jnkormányzati segély a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe ke-
rült, valamirx az időszakosan vagy taľtósan létfenntaľtási gonddal ktizdő személyek tészéte e
ľendeletben meghatźrozottak szerint eseti jelleggel nffi tható támogatás.

(2) 
^z 

ĺĺnkormányzati segé|y foľmái:
a) pénzbe|i,
b) teľmészetbeni.

(3) Pénzbeli formában ĺlnkoľmanyzatí segé|y a nyújtható létfenntartási gondokkal küzdők
részére, valamint alkalmanként j elentkező' nem váľt többletkiadásokľa.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott ĺjnkoľmźnyzati segély a létfenntaĺtást veszélyeztető
rendkívĹili éIethe|yzetbe keľiilt, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzdő azonszęméIy részére áLlapíthatő meg, aki
a) egyeđül élő és a havi jĺivedelme nem haladja meg az oregségi'nyugdíj mindenkori legki-
sebb ĺisszegének 200%-át vagy családjábaĺ az ęgy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az oregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének |50oÁ-át,
b) egyedül élő és a havi jĺivedelme meghalađja az ciľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz.
szegének 200yo-át, de nem ha|ađjameg az <iregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének



300%-tLt vagy családjában aZ egy főre jutó havi jövedelem meghalađja az orcgségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének ls}yo-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összeg énęk 250Yo-źi.

(5) Az szt. 45. $ (1) bekezdésében foglaltak a|apjan alkalmanként jelentkező, nem várt tĺjbb-
letkiadásnak kell tekinteni különösen:
a) betegséghez,
b) halálesethez,
c) elemi káľ elhárításához,
d) a válsághelyzetben lévő vaľandós anya gyermekének meglaľtásához,
e) iskoláĺatáshoz,
f) a gyermek fogadásanak előkészítéséhez,
g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcso|attartásához,
h) a gyermek csaláđba való visszakerĹilésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadásokat.

12. $ (1) Az onkormányzati segély a(4)bekezdés a) pontja esetében évente legfeljebb hĺáľom
alkalommal, a (4) bekezdés b) pontja esetébęn évente egy alkalommal źů|apítható meg.

(2) 
^ 

1 l. $ (4) bekezdésben meghatĺĺrozott ĺjnkormányzati segély legkisebb <isszege eseten-
ként 5.000,- Ft, alkalmanként jelentkező, nem váľt többletkiadás esetében 10.000,- Ft. A
tárgyévben megállapítható önkormźnyzati segély éves összege egyedül é1ő személy vagy csa-
lád esetében a 40.000,- Ft-ot, gyermeket nevelő egyedülálló személy vagy család esetében az
50.000,- Ft-ot nem halađhatja meg.

(3) A 1 1. $ (4) bekezdésben meghatározott önkorményzatí segély iranti kérelmek benýjtása
között ugyanazonk&e|mező _ egyedül é1ő személy vagy család _ esetében |ega|ább három
hónapnak kelleltelnie

(4) Nem á|Iapíthatő meg a 1 1. $ (4) bekezdés szeľinti ĺinkoľmányzati segéIy:
a) azon személy ľészéľe akinek - saját maga vagy családtagja(i) _ részére a kérelem benyrij-
tását mege|őző 12 hónapban az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ĺlsszegének 250%-át
meghaladó összegű adósságcsökkentési támogatás keľült megźi|apításľa és folyósítása meg-
kezdődĺitt, ha az egy főre jutó havi jövede|mę az öregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb ĺisz-
szegének I 5 0%-át meghaladj a,

b) azoÍL szemé|y részére aki - sajĺít maga vagy családtagia(i) - a kérelem benyújtását meg-
elózo hónapban havi 3500,- Ft-ot meghaladó összegű noľmatív lakásfenntaľtási támogatásban
vagy adósságkezeIési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntaľtási támogatásban részesül' ha
az egy Íőre jutó havi jövede|me az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének l50%-
átmegha|adja,
c) azon szemé|y ré,szére aki - saját maga vagy családtagja(i) _ az Szt.4. $ b) pontja szerinti
vagyonnal rendelkezik,
d) azon szeméIy részére aki - saját maga vagy családtagia(i) - jogosulatlanul vett igénybe
péĺwbe|í vagy teľmészetben nyújtott szociális támogatást és visszafizetési kötelezettségének
teljes méľtékben nem tett eleget,
e) azon személy ľészéľe, akinek - saját maga vagy családtagja(i) - az onkormźnyzat fe|é

helyi adó, gépjĺĺrműadó, bírság, eljaľási illeték, továbbá sajźú vagy idegenben kimutatott adók
mődjźra behajtandó konarl'r.zźs (pénzbirság,kozigazgatási bíľság, helyszíni bírság stb.) f,rze-

tési kötelezettsége áll fenn, amíg azt nem egyenlítette ki.

(5) A (4) bekezdés a)-b), valamint d)-e) pontjában foglaltaktól el lehet tekinteni abban az
esetben, ha a kéľelmező az (5) bekezdésben meghatározott tĺjbbletkiadás valamelyike okán



vagy díjhátralékanak rendezésére, kiskoľú gyeľmeke sziikségleteinek fedezetéte, vagy egyéb
szociális okból fennálló Wízishe|yzetre való tekintettel kén az ĺinkormanyzati segé|y megálla-
pítźLsát.Ezenbekezdés szeľinti esetben az önkormányzati segély évente egy alkalomma| źila-
pítható meg, amelynek legkisebb összege 5.000,- Ft, legmagasabb összege 20.000'- Ft.

(6) 
^z 

(5) bekezdésben meghatérozott kiadásokttĺmogatásaľa benffitott kérelmek esetében az
önkoľmányzati segéIy iránti kéreleĺĺ.lhez _ a2. $ (4) bekezdésben foglaltakon tul _ csatolni
sziikséges a többletkiad ást igazo|ő dokumentumot.

13. $ (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihezvalőhozzźĄárulásként önkormźnyzati
segély á|Iapithatő meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről annak
ellenére gondoskodott, hogy aÍTa nem volt köteles vagy ártáséra köteles hozzźúartozó volt
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját vagy családja létfenntartźsátveszé|yezteti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatfuozott jogcímen cinkormlínyzati segé|yľe jogosu|t az a sze-
mély,
a) aki egyediil él és a havi jövedelme nem haladja meg az öľegségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb <issze g ének 25 IYo- át, v agy
b) akinek a családjábaÍIaz egy fore jutó havi jĺivedelem nem haladjamęgazoregsé,gi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének I 50%-át.

(3) 
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ethunyt személy eltemettetésének költségeihez va|o hozzź$źru|ásként megá||apított
önkormanyzati segéIy összege 17.000,- Ft, mely ĺisszeg a 12. $ (2)bekezdésben meghatĺĺľo-
zott önkoľmányzati segély keret<isszeg figyelembe vétele nélkül kerül megállapításra.

() Az (1) bekezdés szerinti tinkormányzati segéIy iľanti kéľelenlhez _ a2. $ (4) bekezdésben
foglaltakon túl _ csatolni szfüséges:
a) a kérelmező nevére kiállított temetési számlaeredeti pé|đźnyát,
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolati péIdarĺyát.

14. $ (1) Etkezéstéritési támogatásban részesiil az onkormźnyzat fenntaľtásában lévő vagy
tita|aműködtetett oktatási-nevelési intézménybe és a gyeľmekek napközbeni e||átásźt biĺosĹ
tő intézménýípusba jźrő azon szociálisan rászoruló gyeľmek, akinek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az 50.000,- Ft-ot, valamint a Gyvt. 151. $ (5) bekezdé-
sében meghatározott 5 0%-os normatív kedvezményre j ogosult.

(2) Az étkęzésténtési támogatás az étkezési térítési díj havi összegének 35%o- a,

15. $ (l) A 14. $ (1).(2) bekezdésben meghatározott támogatás megállapítása céljából az ađott
intézmény vezetője a beérkezett kérelmeket és a kérelemhez csatolt 2. s (4) bekezdésében
meghattrozott j<ivedelemigazolásokat összesíti, és minden évben a tźrgyév első felévéľe vo-
natkozőanjanuár 20-ig, atáĺgyév második felévére vonatkozóan június 20-ig, valamint indo-
kolt esetben évkĺjzben megküldi a Jőzsefvźtosi Polgĺĺľmesteri Hivatal szociális ügyeket ę||źńő

szew ezeti egysé ge t észér e.

(2)Haakére|mező a Gyvt. 151. $ (5) bekezdésében 100%-ban meghatározottnormatív ked-
vezmények való jogosultsági feltételeknek megfelel, abban az esetben étkezéstérítési támoga-

tásra nem jogosult.



(3) A sziilő/tĺjrvényes képviselő kérelmére a 14. $ (1)-(2) bekezdésbęn foglaltak szerint
támogathatőak azon gyermekek is, akik egyéb, a |4. $ (1) bekezdésében nem említett
íntézménybe járnak.

(4) A (3) bekezđés szerinti kérelmet az oktatási-nevelési intézméĺy, valamint a gyermekek
napkĺlzbeni ellátását biztosító intézmény igazolásávaI együtt kell benyújtani, amely tarta|maz-
za az ađott felévre vonatkozóan az étkezési napok szźlmát és a téľítési dtj egy napra megállapí-
tott tisszegét, valamint annak az intézménynek vagy szervezetnek a nevét, címét és számla-
szttméú, amelyhez az gyerme|<te vonatkozőarla gyeľmekétkeztetési téľítési díjat utalni kęll. A
kérelmeket minden év januiĺr 20-ig és június 20-íg, valamint indokolt esetben évközben kell
benyújtani a Jőzsefvárosi Polgáľmesteľi Hivatal szociális ügyeket ellátó szervezeti egységé-
nél.

(5) A támogatás a kéľelem benffitásának időpontjátőI źiIapítható meg, oktatási íntézméĺy
esetében a tanítási félév utolsó tapjáig, egyéb típusú intézłnények ęsetében tźrgyév június 30.
napjáig és december 37. napjáig. A támogatźs az ađott intézménybe jáľó gyermekre vonatko-
zőan a gyeľmekétkeztetési térítési díjakat koordináló <inkormanyzati vagy egyéb fenntaľtású
szerv ezet számlě$ źtr a kerül átutalásľa.

16. $ (1) A táboroztatási trĺmogatásta a 14' $ (1) bekezdése szerinti intézményvezető javas|ata
a\apján az a szociá|isan rászorult gyermek jogosult, aki az onkoľmrínyzat feĺlntartásában vagy
mfüodtetésében lévő oktatási-nevelési intézménybe jźr vagy gyeľmekjólétí iĺtézmény ellá-
tottja, a káptalanfiiredi és magyaľkriti intézményí táborońatás biztosítása érdekében. Az in-
tézményvezető javas|atźú a gyeľmek szociális heLyzetének, intézményben nyújtott magatartźr
sának, a gyeľmeket tanító pedagógusok véleményének figyelembevételével teszi meg.

(2) 
^ 

táboroztatási tĺĺmogatás közvetlenül a táboľt üzemeltető gazdasági tĺĺrsaság szárriájára
utólagosan kerĹilátutalásra, részletes beszámoló és száĺľ/'anásolat ellenében.

(3) A táboroztatźlsi tĺĺmogatásĺíľa felhasznźl|hatő keret intézmények ktĺzĺitti felosztásárő| az
oktatási-nevelési, gyermekjóléti intézmények személyekľe összeállított igénye a|apjźn a Kép-
viselő-testiilet humánszo|gźitatási hatásköreit gyakorló Bizottsága dĺint.

7.Közgőgyellátás

17. $ (1) Közgyógyellátásra méltányossági jogcímen az a szociálisan tászorult személy
jogosult, akinek
a) a havi rendszeres győgyítő ellátás költségének méľtéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20%-át meghaladja és

aa) akinek havi jövedelme nem halađja megaz öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 200o/o-źt, v agy
ab) akinek csa|ádjában az egy főľe jutó havi jövedelem nem haladjameg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 17 SYo-át, v agy
ac) azt a70. é|etévet betöltött szeméIyt, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az oreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegén ek f7 5%o-át, vagy
ad) an. a70. é|etévet betöltött személyt, akinek családjában M ęgy fbľe jutó havi j<ivedelem

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ĺisszegének 250yo-át,
ae) azt a 80. életévet betöltött személyt, akinęk havi jtivedelme nem haladja meg az orcg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400Yo-źt,
aÍ) azt a 80. élętévet bętöltött személý, akinek családjában aZ egy főre jutó havi jĺivedelem
nem haladja meg az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%;o-źLt,



b) a havi rendszeres győgyitő e||átás költségének méľtéke az ĺĺregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb ĺisszegének 25%-át meghaladja és

ba) 80. életévet betöltötte és havi jĺivedelme nem haladja meg az oregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb tisszeg ének 450%o-źt,

bb) 80. életévet betöltötte és családjábaÍL az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az ĺiregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 375%-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatźrozott közgyógyellátás iranti kérelmet és az allhoz sztikséges
igazolásokat apénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításrínak,
valamint folyósításának részletes szabá|yairól szóló 6312006. (III.27. ) Korm. rendeletben
me ghatźtr ozottak szerint ke l l el őterj e szteni.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

8. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások foľmái

18. $ (1) A szociálisan rászorulók részéľe az onkoľmźnyzat aszeméLyes gondoskodást nyújtó
ellátások keretében e rendelet szerint biĺosítja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátásokat:
a) étkeztetést,
b) házi segítségnyúj tást,
c) j elzőrendszeres hlázi segítségnýjtást,
d) családsegítést,
e) nappali ellátásokat.

(2) 
^z 

onkoľmányzat a szęmélyes gondoskodás keľetébe tartoző szakosított ellátások közül
az źúmeneti elhelyezést nyújtó intézmény típuson be|i| az időskoruak gonđozőhźuátbiztosíť1a.

19. $ (1) Az onkormźnyzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keľetében e rendelet
szerint biztosítj a a gyeľmekj óléti alapellátásokat :

a) gyeľmekj óléti szolgáltatást,
b) gyermekek napkĺizbeni ellátást,
c) gyermekek átmeneti gondozást.

(2) Az e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátások és a bĺjlcsődei
gyermekétkeztetés intézméĺyi téľítési đíját az onkoľmányzat külön önkoľmányzati ľendele-
tben szabályozza.

9. Szociálĺs alapszolgáltatások

20. $ (1) A 18. $ (1) bekezdés szeľinti étkeztetésľe jogosult azazSú..62. $ (1) bekezdés sze-
rinti szociálisan rászorult személy, akinek havi jövedelme vagy családjában M egy főre jutó
havi jĺivedelem nem haladja męg az ĺiregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének
600%-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatźrozott étkeztetést az Onkormanyzat a Józsefuarosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ útjan biĺosítja a nappali ellátások keretében, valamint
házhoz szállítással, valamint Népkonyha működtetésével.



(3) A 18. s (1) bekezdés b) pontjában meghatźrozotthźtzi segítségnyújtástazonkoľmányzat a
Józsefuiĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont útjĺán biztosítja.

(4) A 18. $ (1) bekezdés c) pontjában meghatźrozott jelzőrendszeres hazi segítségny(Ątást az
Önkoľmanyzat alőzsefuarosi Szociális Szolgáltatő és Gyermekjóléti Központ útjan biztosítja.

(5) A 18. $ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott családsegítést az onkoľmźnyzat a Jő-
zsefuaľosi Szociális Szo|gáitato és Gyermekjóléti Központ útjĺín biaosítja.

(6) A 18. $ (1) bekezdés e) pontjában meghatfuozott nappali ellátásokat az onkorményzat a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺlzpont, azSzt 120. $-a alapjźn megkö-
tött ellátási szetzóďés útjĺán biztosítja.

l'0. Szakosított ellátások

21. $ A 18. $ (2) bekezdésében meghatźrozott időskoruak gonďozőháza el|źtést az onkor-
mźnyzatalőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ útjan biztosítja.

11. GyeľmekjóIéti alapellátások

22. s 0) Az onkormźnyzat a gyermekj ő|éti szo|gźlltatást a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ ĺinálló intézményegységeként működő Gyeľmekjóléti Központ
útjrĺn biztosítja.

(2) Az onkoľmanyzat a bölcsődei ellátást a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék, valamint a
Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos ovoda útjĺán biztosítja.

(3) Az onkormrányzat a gyermekek átmeneti otthona ellátást 3-l8 éves gyermekek részéte a
Józsefuĺĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, 0-3 éves koru gyermekek részé-
re ellátási szerzőđés útján biztosítja.

23. $ (1) A gyermekek átmeneti otthonában t<jľténő átmeneti gondozás a szülő kérelméľe vagy
be|eegyezésével, a Jőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központnál a család-
gondozó javaslataa|apjánazintézméĺyvezetőjénélkezdeményezhető.

(2) Az (1) bekezdés szeľinti kérelmet aziĺtézményvezető saját hatáskĺjľben bírá|ja eI az a|ábbi
szempontok alapjan:
a.) az illetékesség és hatáskör vizsgá|ata,
b.) a, elhelyezés sürgőssége, kľízis jellege,
c.) a gyermek testi, értelmi, érze|mí, erkölcsi źilrapota,
d.) a gyeľmek életkoľa,
e.) speciális ellátási igények,
f.) az iires féľőhelyek megléte.

(3) Az átmeneti gondozásba véte|hez a gyermekek átmeneti otthona ktiteles beszerezni a
gyeľmekjólétikĺizpontźl|ta|készítettköľnyezettanulmányt.

(4) Budapest VIII. keriileti lakóhellyel ľendelkező Gyeľmekek Átmeneti otthonába elhelye-
zett gyermek ellátása ingyenes.

l0



(5) Nem VIII. keľületi lakóhellyel, hanem más budapesti keľiileti lakóhellyel rendelkezo,be-
fogadott gyermek esetében a gyermek átmeneti gondozása az e||átásí szerzodésben foglaltak
szerint téľítés kĺjteles.

(6)Az onkoľmlĺnyzat a családok átmeneti otthona ellátást ellátási szerzóďésútján biĺosítja.

IV. Fejezet
Zárő rendelkezések

24 $ (l) E rendelet 20|4. janurĺľ l-jén lép hatál|yba, ľendelkezéseit az önkormanyzatí segé|y
kivételével a folyamatban lévĺĺ tigyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatá|yát veszti:
1. apénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskođást
nyujtó szociális ellátások helyi szabályairól sző|ő 3712004. (VII.15.) rendelet
2. a pénzbeli és természetben nffitott szociális ellátasok, valamint a személyes gondoskodást
nyujtó szociális ellátások helyi szabályairól szőlő 3512005. (VII.15.) Budapest Józsefilaros
onkorm an y zatí r endelet,
3. apénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátasok, valamint a szeméIyes gondoskodást
nyijtó szociális ellátások helyi szabályairól szőIő 5812005. CXII.05.) Budapest Józsefuríros
onkoľmányzati rendelet,
4. apéĺubeli és természetben nyújtott szociális ellátĺísok, valamint a szemé|yes gondoskodást
nýjtó szociális ellátások he|yi szabályaiľól sző|ő 912006. (II.28.) Budapest Józsefuiĺľos on-
kormźnyzati rendelet,
5. apénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások heLyi szabźtlyairól sző|ő 2712006. (V[.14.) Budapest Józsefuĺíros
onkoľmanyzati ľendelet,
6. apénzbeli és természetben nyujtott szociális ellátrísok, valamint a szemé|yes gondoskodást
nýjtó szociális ellátások he|yi szabályairól sző|ő 3612006. (Ix.20.)Budapest Józsefuĺíľos on-
kormányzati renđelet,
7 . a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátasok, valamint a személyes gondoskodást
nffitó szociális ellátások helyi szabályairól sző|ő 5712006. (X[.15.) Budapest Józsefuaros
Önkorman y zati rcnde|et,
8. apénzbeli és teľmészetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szeméIyes gondoskodást
nýjtó szociális ellátások he|yi szabályairól sző|ő I8l2007. (nlJ2.)Budapest Józsefuáros on-
kormźnyzati rendelet,
9. apénzbeli és teľmészetben nyújtott szociális ellátasok, valamint a személyes gondoskodást
nyujtó szociális ellátások helyi szabályairól szőIő 29l2O07. o/.l5') Budapest Józsefráros on-
kotmányzati ľendelet,
10. apérubeli és természętben nyújtott szociális ellátiísok, valamint a személyes gondos-
kodást nyujtó szociális ellátások helyi szabályairól sző|ő 4612011. (VII:25.) Budapest József-
viíľo s onkormrányzati rendelet,
1 1. a pénzbe|i és természetben nyrijtott szociális ellátások, valamint a személyes gondos-
kodást nyujtó szociális ellátások he|yi szabźllyaiľól sző|ő 412012. (I|.09.) Budapest Jőzsefvá-
ro s onkorm ény zati rendelet,
I2. a pénzbe|i és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátások he|yi szabályairól szőIő |Il20|2. (II.23.) Budapest Józsefuá-
ro s Onkorm tny zati rendelet,
|3. apénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondos-
kodást nýjtó szociális ellátások helyi szabályairól szőLő 4512013. (XI.0l.) Budapest József-
város onkormányzati rendelet,

il



14. a gyeľmekvédelmi tĺĺmogatásoIaőI, az egyéb gyermekjóléti ellátási foľmákról szóló
412006. (I.25.) önkoľmányzati rendelet.
15. a gyermekvédelmi támogatásokőI, az egyéb gyermekjóléti ellátási foľmákról szóló
58 12006. (XII. 1 5.) önkormányzati rendelet.
16. a gyeľmekvédelmi támogatásoh'rő|, az egyéb gyermekjóléti ellátási formákĺól szóló
| 4 12007 . (III. 08.) önkormány zatí renđelet.
17. a gyeľmekvédelmi tiímogatások,ĺőI, az egyéb gyeľmekjóléti ellátási formákról szóló
1 0/200 8. (II. 27. )önk ormányzati rendęlet.
18. a gyermekvédelmi tĺĺmogatások.łőI, az egyéb gyeľmekjóléti ellátási foľmákľól szóló
45 120|1. (VII.25.) <inkormányzati rendelet'

Budapest, 2013. decembeľ . . .

Rimĺín Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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Hatásvizsgálati lap
a pénzbeli és teľmészetbenÍ, valamint a személyes gondoskodást nyr'ijtó szociális és gyeľmekjólétĺ

ellátások helyi szabályaiľól szóló
......./2013. (. .......) iĺnkoľmányzati ľendelethez

TźĘékońatźtselőzeteshatźsvizsgálateredményéről

I' Várható |.aľsadalmi haĹások
A rendeletalkotásnak kĺjzvetlen társadalmi hatása van. Az önkoľmányzat törvényben meghatáľozott
helyben biztosítható kozfe|adatai kĺjrében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a szociá-
lis, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben
(önkormányzati segé|y, étkezéstérítési támogatás, táborozási támogatás, közgyőgyellátás) nyujtott
szociális ellátások 2014. évtő| meghatározott jogosultsági feltételrendszeľe, valamint a megállapítható
támogatási összegek meghatározása az előző évek szźtmadatai, tapaszta|atai alapján újragondolásra
kertiltek.
Józsefuáros lakosságának szociális köriilményei, valamint jövedelmi helyzetének figyelembevételével
a jogosultsági összeghatárok jelentős mértékben (20-f5%) emelkednek, valamint azadhatő támogatási
ĺisszegek (elsősorban a kiskoľú ryermeket nevelő családok esetében) szintén változnak. A változások
elsősorban a kiskoru gyermeket nevelő családokat, valamint az időseket éľintik. Mindezek a|apján a

kertileti lakosok szélesebb kcirben juthatnakhozzá a rendeletben meghatáľozottpénzbe|i és teľmészet-
ben nyújtható szociális ellátásokhoz, melynek célja, hogy javítsa a társadalom jelenlegi szociális hely-
zetét.
A személyes gondoskodást nyujtó ellátások ľendeleti szabźiyozásának felülvizsgźúata is megtöľtént, a
rendeletalkotás során a helyi szinten szabá|yozandó rendelkezésekźúvezetése megtörtént.

il. Várható gazdasági. költségvetési hatások
A rendeletalkotásnak a korábbi évekhez képest az önkormányzat költségvetéséľe vonatkozóan többlet
költségvetési hatása nincs.

III.Vĺárható környezeti hatások
A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása nincs.

tV. Vĺírhatóegészségikĺjvetkezmények
A rendeletalkotásnak kö'zvetlen egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratívterheketbefolyásolóhatasok
A rende|etalkotás a koľábbiakhoz képest nagyobb adminisztľatív terhet nem ró azOnkormányzatra.

VI. A jogalkotásának szükségessége. ajogalkotás elmaradásának váľható következményei
A szociális igazgatäsrő| és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény (SZt.)' valamint a ryerÍne-
kek védelméről és a gyámugyi igazgatásrő| sző|ő 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20|4. januźr 0|.
napjától hatályos rendelkezései alapján megszűnik az tÍmeneti segély, a temetési segély, valamint a

rendkíviili gyeľmekvédelmi tamogatás. 2014 évtől kezdődően a települési önkormányzat képviselő-
testtilete a létfenntartást veszélyezteto rendkíviili élethelyzetbe kerĹilt, valamint az időszakosan vagy
taľtósan létfenntaľtási gonddal kiizdő személyek részére a ľendeletében meghatározoÍtak szerint ön-
kor mtny zati se gé lý nyuj t.

Az Szt. 140/R. $-a értelmében a telepiilési ĺjnkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31. ĺapjáig
kell megalkotnia az önkoľmányzati segély megá||apitásának, kifizetésének, folyósításának, va|amint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.
A jogalkotás elmaradásánakvźlrható következményei: mulasztásos töľvényséľtés.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi. szervezeti. tárryi és pénzüryi feltételek
A ľendelet a|ka|mazásźlhoz a jelenleginél több humánerőforrás bevonása szükséges a 15 napos tigyin-
tézésihatźridő miatt.





Altalános indokolás
A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló t993. évi III. törvény (Szt.), valamint a
gyeľmekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásről szóló 1997. évi )o(K. törvény (GyVt.)

2014. januĺíľ 01. napjától hatályos ręndelkezései alapjan megszíĺnik az átmeneti segély, a
temetési segély, valamint a rendkívĹili gyeľmekvédelmi támogatás. 2014 évtís| kezdődően a
települési önkoľmányzat képviselő-testiilete a létfenntaľtást veszéIyezteto rendkívüli
élethelyzetbe keľĹilt, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntaľtási gonddal kiizdő
személyek részére a renđeletében meghatfuozottak szerint cinkormanyzati segé|ý nyujt.

Az Sń,. 140/R. $-a értelmében a települési önkormányzatnak legkésőbb 20|3. december 31.

napjáig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításĺínak, kifizetésének,
folyósításanak, valamint felhasznźůźtsa ellenőrzésének szabá|yafuől szóló ľendeletét.

Az Sn.. és a Gyvt. feIhata|mazása a|apjźn az önkormányzati rendeletben az a|ábbiak keľültek
meghatározásra:

r.$
A ľendelet hatźiya a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsefuárosi onkoľmányzatközigazgatási
területére vonatkozóan hatźrozza meg a rendelet hatá|ya aIá tartoző személyeket,
intézményeket.

'Az.J
Szfüséges meghatározni a hatásk<jľt és az e|jźrási szabályokat.

3.$
A fogalmak pontos megnevezését és tartalmźú érte|mezó szabályokat is sztikséges
meghataľozni.

4.$ A rendeletben szabá|yozott ellrítások összefoglaló felsorolása indokolt, a könnyebb
áttekinthető ség éľdekében.

s.s
Az aktiv koruak ellátásáva| kapcsolato san az önkormányzat rende|etében jelöli ki a rendszeres
szociális segélyben részesĹilő, a Ŕt fuźnyađó öregségi nyugdíjkorhatźlľt 5 éven belül elérő
személyek részére az egyĹĺttműködés megvalósításában kĺizreműködő intézményt. Az
e gyĹittmfü ö dés ré szle tszabá|y aít.

6.$
A Józsefuarosi Közösségi Hazak Nonproťlt Kft., mint az önkoľmźnyzat SZt 37lA. $ (1)

bekezdé se a|apj źn e gyüttmúködé sľe kij el ö lt szerv felad atait szabáIy ozza.

7.$
A Józsefuarosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft. által bizosított progľamtípusok fajtáinak
felsorolása.

8. $.
A rendelet 5. $-ában meghattnozott együttmfüĺidési ktitelezettségmegszegésének esetei.



e.$
A foglalkoztatást helyettesítő tiímogatásravaIőjogosultság egyéb feltételeként meghatározott
a lakókĺirnyezet rendben tartásźra vonatkozó előírások.

10.$
A mar korábban elfogadott, noľmatív lakásfenntartási tźtmogatáshoz kapcsolódó téli
tlímo gatás szab á|y ozźsa.

I 1.$
A jogszabályváltozásból fakadó, 2014.januar I. napjátőI bevezętésre keľülő önkoľmányzati
segéIy ľcivid ismertetése.
Az önkormtnyzat segély jogosultsági feltételeinek és összegénekszabá|yozása.

12.$
Az önkormźnyzati segély tiímogatási ĺisszegének meghatźtrozása. Az <inkoľmĺínyzati segé|y
megállapít ź.sát kizár ő okok felsorolása.

13.$
A temetési kiadásokhoz va|ő hozzźljźru|ásként nyújtható önkoľmźnyzati segély feltételeinek
és összegének meghatáľozása.

14.$
Aziĺtézményi gyeľmekétkeaetési támogatás feltételeinek és ĺisszegének meghatérozása.

1s.$
A gyeľmekétkeztetési támogatás igénylésének' megá||apítás:ĺnak és folyósításĺĺnak
rész|etszabá|yaittartalmazza.
16.$
Atźtboroztatási tĺímogatás fęltételęinek és intézmények közĺjtti felosztásĺínak meghatarozása.

17.$
A közgyó g y el|źttást a való j o gosultság feltételeinek és ĺi ssze gének me ghatár ozása.

18.$
Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat źůta| biztosított személyes gondoskodást nyujtó
szociális alapszo|gáItatások ismertetése.

le.$
Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat á|ta| biztosított személyes gondoskodást nýjtó
gyermekj óléti alapellátások ismertetése.

20.$
Szociális a|apszo|gźitatás keretében biztosított ellátások intézményi hátterének bemutatása.

21.$
Szakosított ellátások bemutatása.

22.5
Gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított szolgáltatások intézményi hátterének
bemutatása.



23.$
Gyermekek átmeneti otthona intézményi hátteľének bemutatása. Kéľelem elbitźiésőra
vonatkozó szempontrendszer bemutatása.

24.5
Zárő rendelkezések.




