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Képviselő.tes tiilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismertetése
A szociális és gyermekj őLéti e||źúás teľületén nyujtandó pénzbe|i, teľmészetbeni támogatások,

valamint személyes gondoskodást nyujtó ellátások foľmáit, jogosultsági feltételeit a szociális
igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tcirvény (Szt.), valamint a gyeľmekek

védelméről és a gyámügyíigazgatásról szóló 1997. évi )o(XI. töľvény (GyVt.) szabá|yozza.

Aze|!átások helyi szabáIyaitaza|ábbí önkoľmanyzati rendeletek foglaljak magukban:
- a péĺubeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyer-

mekjóléti ellátások helyi szabáIyairól szőIő 5712013' (xII.20.) önkormányzati rendelet (Ren-

đelet),
- az adősságkezelési szo\gá|tatźlsról szóló 3Il2010. (V[.15.) önkormányzati rendelet,
- a génszolgáltatásból való kizárás idotartarĺźĺra tĺjľténő fiitési díj kompeĺuáciőrőI sző|ő

612004. (I.28.) önkormanyzatirende|et. '..

E lőteľj es z tő : E gľy Atti la alp ol gárme ste1 Zentai o szkĺáľ képvi selő

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2015. februáľ 19. ..sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a települési támogatáls bevezetésóľe, valamint új egységes szocĺális és

gyeľmekvédelmi támogatási ľendelet megalkotásáľa

A napirenđet nyílt Ĺilésen kell targyalni, a hatźrozat és ľendelet elfogadásahoz minősített

szav azattöbb sé g sztiks é ges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Embeľi Eľőfoľrás Bizottság véleményezi

Hatźtr o zati j av aslat a bizottsźĘ számtr a:



Jogszabályi változások 2014. évtő|
2014.január 01. napjátó| a szociáIis tiímogatások formája átalaku|t, a törvényi rendelkezések
a|apján az éúmeneti segély, a temetési segély, valamint a renđkíviili gyeľmekvédelmi tźrnoga-
tás megszűnt,2014. évtől kezdődően a települési önkoľmanyzat képviselő-testĹilete a létfenn-
tartást veszé|yeztető ręndkívtili élethelyzetbe kęrült, valamint az ídoszakosan vagy tartósan
létfenntaľtási gonddal küZdő személyek tészéte a rendeletében meghatźrozottak szerint ĺjn-
kormányzati scgólyt nyujt. A hclyi rcndclct mcgalkotósakor felülvizsgĺĺlatľa keľĹiltek a lĺoľób-
bi ellátási formĺĺk (átmeneti segély, rendkívüli gyeľmekvédelmi tiímogatás, temetési segély)
jogosultsági feltételrendszerei, az adhatő tĺámogatási összegek. A 20|3. évben szociális tĺĺmo-
gatásban részestilők számĺínak és a megállapított támogatási összegek, valamint a szociális
tĺĺrvényben megfogalmazott szempontľendszer figyelembe vételével kerültek kjđo|gozásľa az
önkormányzati segély részletszabá|yai, me|y szabályozás fő célja az egyeđu|állók, a kiskorú
gyeľmekeket nevelő családok, valamint az egészségügyi problémákkal rendelkező keriileti
lakosok minél hatékonyabb tźmogatása volt.

A pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a szeméIyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermek.
jóléti ellátások helyi szabályaiľól sző|ő 5712013. (XII.20.) önkoľmanyzati rendeletben (Rende-
|et) az önkoľmanyzati segéIy támogatástípuson belül elkül<jnítésľe keľült a gyermekes, illetve
a gyeľmektelen kérelmezők részére, valamint a temetési kiadások enyhítésére megállapítható
ĺinkoľmanyzati segély. A 20|4. évtől hatályos rendeletben a jogosultsági értéIdlatárok 25-
30Yo-a|, a megállapíthatő támogatási összegek éves keretösszegei a gyeľmekęt nevelő csalá-
dok esetében 40.000,- Ft-ról 50.000,- Ft-ra emelkeđtek, a,,gyermekteIen,, háńartásokban ez a
keretösszeg vźitozat|anul 40.000,- Ft-ban került meghatźrozásra. Az alkalmanként minimáli-
san adható támogatási összeg 5.000,- Ft-ban, míg a nem váľt t<jbbletkiadás fogalmĺának meg-
hatátozásáva| ęz az összeg 10.000,- Ft-ban keľült meghatźrozásra. A temetési költségre kérhe-
tő <jnkormźnyzati segély jogosultsági értékhatláľa a temetési segélyhez viszonyitva 60Yo-a|

emelkedett, atámogatási összeg váItozatlanul 17.000,- Ft-ban kerĹilt meghatźlrozźsra. AztĄ
ľendeletben meghatttrozott pénzbelí tźrnogatások jogosultsági feltételei, az egy főre jutó havi
j<ivedelemhatar méľtéke elsősoľban a gyeľmekes családok esetében vźl|tozott kedvezően, nĺi-
vekedett atźlmogatottak szźnną valamint akjťtzetętt segélyek összegei is. A gyeľmektelenek
háztartások az esetszźmokban nem töľtént , vttltozása, azoĺban a megáIlapított támogatási ĺisz-
szegek emelkedtek. A temetési ktiltségekĺe igénybevett támogatottak száma csekély méľték-
ben emelkedett.

Az önkormźnyzati segély természetbeni formái 20l4.januáľ 01. napjától a gyeľmekek részére
nyújtott étkezéstérítési támogatás, valamint atáboroztatási támogatás. A rendeletben az étkę-
zéstérítési támogatás feltételei megváItoztak, egyszerűsĺĺdtek, a jogosulti kör bővítésľe keriilt.
A trímogatás ménéke az étkęzési téľítési díj havi összegének 35oÁ- a. A táboroztatási támoga-
tásra az oktatási-nevelési, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény
vezetőjének javaslata a|apjźnazaszociálisan ľászorult gyermekjogosult, a|<laz onkormany-
zat fenrĺtartáséĺban vagy működtetésében lévő oktatási-nevelési intézménybe jtr vagy gyer-
mekjóléti intézmény e||átottja, a káptalanfiiredi és magyarkúti intézményi táboroztatás bizto-
sítása éľdekében. A táboroztatási támogatás közvetlenül a tábort iizemeltető gazdasági tarsa-
sźry szźlmlźlaľa utólago san került átĺalásr a.

A kc]zgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megorzéséhez
és helyreálIításźhoz kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájáru|ás.
Kozgyőgyellátási igazo|vźny alanyi, normatív jogcímen a kormrínyhivatal hatásköľében, va-
lamint méltányossági jogcímen az önkoľmányzat hatásköľében keľiilhęt kiá||itásra. Méltá-
nyossági jogcímen az a szocíáIisan rászorult személy is jogosult k<ĺzgyógye||átásra, akinek
esetében a települési önkoľmĺányzatrcnde|etében meghatźlrozott feltételek fennállnak. A jogo-
sultsági éľtékhatárok korábban is sávosan kerĹiltek meghatározásra, figyelembe véve a kéręl-
mezó életkorát.



A, ilj ręndelet éľtelmében a jogosultsági értéIúatarok köziil a70 és 80 év kĺizĺitti kéľelmezők
esetében a jĺivedelemhatar 64.125,- Ft-ľól egyedülállóak esetében 78.735,- Ft-ra, családosok
tekintetében 49.875,- Ft-ľól 7|.250,- Ft-ra emelkedett. A 80. éIetévét betöltött idősek tekinte-
tében az érték,hatĺĺľ új elemeként sávosan került meghatźnozásra, valaIrlint a gyógyító ellátás
minimális költsége arányosan emelkedett az összeghatźr váItozästwal.

Az łinko rm ány zati s egélyľe való j o gosults á gi éľtékhatáľ ok 20t 4. év tőI-

onkormányzati segély

lil]l:iĺ]:.

;i' .irlp, llS.i,tlaii].:

fIáľomszori EgyedĹilálló 200 %o-a

57.000'- Ft/fő
B0l3' 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

gyermeket neve|ők
esetében max.

50.000,- Ft

Egyszeľi Egyedülálló f00-300%-a
57.000,- Ft - 85.500,- Ft
(2013' évben 42.7 50,- Ft _

71.250.- Ft volt)

Háľomszoľi Családos 150 %o-a

42.750,-Ftlfő
(2013. évben 28.500,- Ft
volt éventę 3 alkalom,

kiskoru gyermekes családok
esetében 42.7 50,- Ft volt

évente két alkalom)

Egyszeľi Családos 150-f50%-a
42.7 50,- Ft - 7l .250,- Ft

(2013. évben 42,75| -
49.875.- Ft volt)

Temetési
költségľe

Egyedülálló f5l%o-a
7r.250,-Ft

(20 l3. évben 42.,] 50,- Ft
volt)

17.000,- Ft

Családos 15D%o-a

49.875,-Ft
(2013. évben 28.500'- Ft

volt)

Eseti tá tásban részesiilők szá 20|3. évbenm ma
ĺźtmeneti segély temetési segéIy rendkíviili

glermelwé-
delmi tdmoga-

tás

Osszesen

1 ąlkąlomľa
jutó ótlag
osszeg (Ft

alkalom alkalom alkalom alkalom
2786 66 2lt0 4962 1r.293

zati ben részes iilők 201 4. évben
głermektelen

kérelmező
temetési
kiąddsok

envhítésére

g,termekes
kérelmezők

Osszesen
I alkalomra

jutó átlag ösz-
szes (Ft)

alkalom alkalom alkalom alkalom
2194 I5 l 553 3820 |6.47Ą



2014. évi adatok
ügýípus segélyezettek

szźtma
esetszám egy főnek nyújtott

tĺĺmogatási összeg
(átlaeosan) Ft

önkoľmányzati segély
felnőttek

2194

2783
(a kérelmezók27%o-ań-
szesiilt egynél több alka-
lommal támosatásbzn)

16.000

önkoľmányzati segély
gyeľmekes

1553

226t
(a kérelmezók45%o-ań-
szesült egynél több alka-
lommal támosatásban)

18.000

önkormányzati segély
temetési költsésre 73 73 17.000

lakásfenntartási tiímo sa-
tás 2299

nem relevĺĺns
havi ręndszeľességgel nyúj -

tott támosatás
32.400

t'ĐtttlĐ.lľ értékhatáľok

Közgy őgy ellátási i gaz olvány

Típus Jogosultság nyugdíj minimum
28.500.- Fr

Jiivedelemhatáľ
Fafő

Min. gyógyszeľ
kts.

Alanyi
kormdn! hiýatal

hatáskijre

S z t. rendelkez é s e i alapj án

Normatív
kormdnyhivatal

hatdsköÍe

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

Családos (Szt. szerint) 100 %-a 28.500,- Ft/fő

Méltányos-
sági tinľor-

mányzat hatás-
köre

70 a|atti egyedülálló 200 %o-a

(2013. évhezképest
nem változott)

57.000,- Ft/fő

5.700,- Ft/hó

70 a|atti családos 175 %o-a

(2013' évhezképest
nem változott)

49.875,-Ft/fo

70 feletti egyedülálló f75 oÁ-a

(2013. évben 225%)
78.375,-Ft

(2013. évben
64.125.-Ft\

70 feletti családos 25D%o-a
(f0I3. évben ff5%)

7r.250,-Ft
(2013. évben

225%\
80 fe|etti egyedülálló 400 o/o-a

(2013. évben 300%)
114.000,- Ft/fő
(2013. évben
85.500.- Ft)

80 feletti családos 350oÁ-a
(2013' évben 300%)

99.750,-Ftlfő
(2013. évben
85.500.- Ft)

80 felett esvedülálló 45loÁ-a 128,f50..FtJfő 7.|zs,-FtJhő
80 felett családos 375%o-a l06.875.- Ft/fő

f014. évtől

yógyellát

2011. 2012. 2013. 2014.

515 671 550 468



Szociális rászoľultság alapján nyújtható pénzbeli és teľmészetbeni támogatások
2014. évben

J egyzői hatáskiirben megállapított támo gatások'
Szt.ben szabáiyozott

- aktív korúak ellátása:
o foglalkoztatást helyettesítő támogatás: foľmája pénzbeIí (postai úton vagy

átutalással), ttsszege: 22.800,- Ft/lró,
o ľendszeľes szociálĺs segéIy: fotmź$a pénzbeli (postai úton vagy átutalással),

ĺisszege: egyediilálló esetében 25.650- 'Ft/iő, családos esetében az cisszjöve-
delemtől fuggően max. 45.569,- FtIhő.

- normatív lakásfenntartásĺ támogatás: foľmája tęrmészetbeni (szolgáltatóknál keľiil
jőváirásta, elsősoľban lakbér és kĺizös költség összegéľe), összege: minimum 2.500 -,-
Ft/hó adósságkezelésĺ szolgáltatáshoz kapcsolódó noľmatív lakásfenntaľtási tá.
mogatás: formája természetbeni szolgáltatók felé keľül folyósításľa, <isszege: minĹ
mum 2.500 -,- Ft/hó

- ľendszeľes gyermekvédelmi kedvezmény: formája természetbeni, jogszabályban
meghatźrozott kedvezmények igénybevételére jogosít (étkeztetés, tankönyv, bölcsődei
gondozási díj fizetése alóli mentesség stb.)

- ővodźntatási támogatás: formája pénzbeli, évente két alkalommal, első alkalommal
gyeľmekenként 20.000, - Ft, ezt követően alkalmanként gyermekenként 10.000'- Ft.

łinkoľmányzatĺ ľendeletben szabá|y ozott
- normatív lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó tóli támogatás: foľmája

pénzbelĺ. Ebbe a trĺmogatásba részesül az a szocíéllisan rászoruló személy, aki decem-
ber hónapban és az azt követő év februáľ utolsó napja kĺjzĺitti időszakon belül noľma-
tív lakásfenntaľtási támogatásban ľészesül. A támogatás összege: 3.000,- Ft/hó, mely a
támogatásban ľészesülő részéte postai úton vagy átutalással kerĹil kifizetésre. (ĺinként
vállalt feladat)

Polgármesteri hatásktiľben megállapított támo gatások
Szt.ben szabáiyozott
- kiiztemetés: a haláleset helye szerint illetékes települési <inkormanyzat po|gármestere

önkormiányzati hatáskörben . a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy
napon belül - gondoskodik az elhuný személy kĺizköltségen töľténő eltemettetéséről,
ha
- nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
- az ęItemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Szt és az iinkoľmányzati ľendelet eryĺittesen szabáiyozzz
- adósságcsökkentési támogatás (adĺísságkezelésĺ szo|gáůtatáls keľetében): foľmája:

természetbeni (azon szolgáItatők felé kerül folyósításra ahol a díjtutozás fenn áll),
összege a háta|ék összegétől fiiggően vźitoző, legfeljebb 300.000,- Ft, eseti vagy
ľendszeres időtaľtamú az adős onrészťlzetési vállalásától ftiggően, a Józsefuáľosi Szo-
ciális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központtal, valamint az onkoľmányzattal történő
együttmiĺködéshez kotött,

- ktizgyĺógyellátási igazo|vány (méltányossági jogcímen, önként vállalt feladatellá.
tás): formája: természetbeni, összegét a havi rendszeres gyógyító ellátási sziikséglet
a|apjáĺ az egészségbiztosítási szerv határozza meg, eseti gyógyszeľkeret 6.000,- Ft,
mely egy évre szól, egyéni gyógyszerkęręt vźitozó összegű havonta maximum
12.000,- Ft, évente a jogosultság fennáILźlsa esetén íjra á|Lapithatő, a Kormanyhivata|
alanyi és noľmatív kozgyógyellátási igazolvźny iránti kérelmet elutasítő határozatát
kĺjvetően állapítható meg.



- iinkormányzati segély: formája: pénzbe|i (postai úton), eseti jellegű évęnte maximum
3 alkalommal, összege minimum 5.000,- Ft/alkalom, évente maximum 40.000,- Ft,
gyeľmeket nevelő családok esetében 50.000,- Ft, temetési költségľe alkalmanként
17.000,- Ft, étkezéstérítési díj kedvezméĺy az étkezési térítési díj havi összegének
3 So/o-a, tábor oztatási támo gat ás az onkoľmríny zat fenĺiartásában mfü ĺidő oktatási-
nevelési íntézmény vezetője á|ta| tett javaslat alapján az Embe.ľi Erőfoľľás Bizottság
d<int a felhasználható kęľet intézmények közötti felosztásĺáľól.

Ko rm ányhivatal á.Jta| megál llap íto tt tá m o gatá s o k
- ĺdőskorúak jáľadéka: formáj a: péllzbe|i, összege a jogosult saját jĺivedelmétől fiig-

gően változó, jövedelemmel nem renđelkezők esetében életkortól fliggően 22.800 -

37 .050,- Ft/hó, hattrozat|an időtartamú, a jogosultság feltételeinek fennállása kétéven-
te felülvizs gźlaÍr a kertil,

- ápolási díj: foľmája.. péĺlzbe|i, tisszege vźtltoző az ápolt személy állapotától fiiggően
28.500 _ 51.300,- Ft/hó, hatźlrozatlarl időtanamú, azoĺbarl kétévente felülvizsgálathoz
kötött,

- kőzgyő.ryellátás (alanyi és noľmatív jogcímen): formája: természetbeni, összegét a
havi rendszeres gyógyító ellátási szfüséglet a|apjźn az egészségbiztosítási szew hatá-
tozza meg, éves minimum gyógyszerkeret 6.000,- Ft, havi gyógyszerkeret összege
vétLtoző, maximum 12.000,- Ft/hó alanyi jogcímiĺ igazo|vźny maximum két évľe, nor-
matív jogcímű egy évľe keriil kiadásra' a jogosultsági feltételek ismételt fennállása
esetén új ra kérelm ezhető.

- egészségügyi szo|gáitatálsra való jogosultság: foľmája: természetbeni, az egészség-
ügyi szolgáltatásra való jogosultság céljából a koľmrínyhivatal vezetője egy év időtar-
tamľahatósági bizonyítvźnyt állít ki azonszemélyek részéľe akikaz Sĺ-ben meghatá-
rozottjĺivedelmi és vagyoni helyzettik alapjánjogosultak. Évente a jogosults ági felté-
telek fennállása esetén hosszabbítható.

2015. évi változások

20|5. évben a szociális és a költségvetési törvény rendelkezései szerint jelentősen átalakul,
megújul a rászoru|ők támogatási rendszeľe. A jogalkotó szándékai szeľint a módosításoknak
kĺiszönhető en az uj szociális tĺĺmogatási rendszeľ igazságosabbá és źtláthatőbbá válik, ęmellett
elejét veszi a korábban gyakľan tapasńa\t, segélyekkel való visszaéléseknek. Továbbra is tá-
mogatásra keľülnek azon személyek, akik nem képesek a munkavégzésre vagy nem kapnak
munkát (még a kĺlzfoglalkoztatźs keretében sem), azonban fontos, hogy a jĺivőben azok kap-
janak majd trámogatást, akik valóban rászorulnak. A szociális ellátások biztosítása mellett el-
sődleges cél, hogy minél többen éljenek segély helyett munkából, melynek érdekében évről
évre tĺibb embeľnek kerül biztosításľa a közfoglalkoztatás lehetősége, ezáital a dolgozni aka-
rók magasabb jĺivedelemhez jutnak a korábbi segélyből szerzettjövedelmekhez képest. 2015.
évben még több embeľnek biztosít munkát akozfog|a|koztatás, a 2015. évi programnak az
elmúlt ével<hez hasonlóan kiemelt prioritása a Start-munkaprogram folytatása, fokozatos kĹ
terjesztése. Az eddigi átlagos éví 200 ezer kozťoglalkoztatotton felül 2015. második fęlében
további tobb tizezęľ ember (a jelenleg jövedelempótló támogatásban részęsülők mintegy egy-
negyede) kaphat lehetőséget akozfoglalkoztatásban vaIő résnételľe. A koľmány célja, hogy
olyan progľamok induljanak, amelyek még inkább kcinnyítik a közfoglalkoztatásból a veľ-
senyszférába való belépést. A kormány a kĺizfoglalkoztatás rendszerének kiterjesĺésével az
elsődleges munkaeľőpiacról kiszorultak szźtméra is megteľemtette az éľtékteremtő munkában
való részvétel lehetőségét. Külĺinösen a munkaerőpiacon hźńrźnybarl lévők, az alacsony isko-
|ai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők, valamint a megváltozott munkaképességÍi
személyek fog|a|końatását és foglalkoztathatőságźt kívanja növelni a kormány. A foglalkoz-
tatás bővülésével párhuzamosan a segélyekre, a jĺlvedelempótló támogatásokra szánt kiadások
érdemben csökkennek. Ugyanakkoľ erősödik az ĺjnkormźnyzati segélyezés, melyhez a cseké-
lyebb adóerő-képességiĺ ĺinkormányzatok ktizponti költségvetési támogatásban részesülnek.



A Kormány kiemelt célkitiĺzései kozé tartozik a csaláđok támogatása és a gyeľmekvállalás
elősegítése. A cél az, hogy Magyarországoĺ egy olyan támogatási rendszer alakuljon ki,
amely igazodik a kiilönböző családi élethelyzetek által jelentett életpályakhoz, ezzel is szol-
gá|va a tervezett gyermekek megszületését. A munkabérre 2015-ben is Európa egyik legala-
csonyabb adókulcsa (|6%) vonatkozik' a gyeÍmeknevelést pedig családi adókedvezmérrnyel
segíti a Kormány. 2015-ben a házasságkdtést is adókedvezményben osztoĺ:ľ:i. A családok ter-
heit méľsékli a devizahitelekkel kapcsolatos elszĺĺmoltatás, valamint a ľezsicsĺikkentés.

A jogszabályváItozás a\apjźna szociális támogatások ketté válnak:
- állam źt|ta|binosítotttámogatásokĺa,
- cinkormźnyzat á|talbińosított szociális támogatásokľa.

20|5. marcius 01. napjátó| az áIlami felelősségi kĺĺrbe taľtoző ellátások kormĺĺnyhivatali ha-
táskĺiľbę, az önkormźnyzati ellátások képviselő-testiileti hatáskĺjrbe keľĹilnek. A módosítással
az á||aní szabá|yozási hatáskörben nyújtott és az önkoľmányzat segélyezéssel kapcsolatos
feladatai elválasztásra kerülnek.

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tĺirvény aza|ábbi, ktitele.
ző e||átásokľa vonatkoző szabá|yokat tarta|mazza' melyek megállapítása20|5. marcius 01-
től a kormányhivatal hatáskĺjréb e tartoznak:

- időskoruak jźnadéka,
- foglalkoztatásthelyettesítő támogatás,
- egészségkarosodási és gyermekfeltigyeletitiímogatás,
- ápolási díj,
- alanyi és noľmatív kozgyőgye|Iátźs,
- egészségügyi szolgá|tatásľa való jogosultság.

A módosítást megelőzően kĺitelezőennyujtott szociális támogatások köľéből kikeľül a lakás-
fenntaľtási támogatás és az adósságkezelési szo|gáItatéts, a módositás hatáIybalépésekor már
megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése elótti szabáIyok szerint kell nyújtani az-
za|'hogy 20|5. jan:áľ 1-jét követően csak 20|5. februar 28-áig áLlapithatő meg lakásfenntaĺ-
tási támogatás. Az ővodtztatási támogatás a kötelező ővodělztatźtsbevęzętését kĺjvetően meg-
szűnik.

A kötelező ellátások körén kívül további ellátások nyújtásáľól és a jogosultsági feltételekľől
az ĺjnkoľményzat dönthet, a szociális törvény csupián alapelveketfoga|maz meg a települési
támogatásra vonatkozóan. A támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az ĺjnkor-
mány zatnak 20 | 5, február 28 . napj áig rendeletben ke l l me ghat áĺ oznla.

Települési támogatás
A szociális t<irvény rendelkezései szeľint a képviselő-testiilet a szociális töľvény rendelkezései
alapján nyújtott pérube|ĺ és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormanyzati rende-
letben meghatźrozott feltételek alapjrĺn települési támogatást nÉjt. A képviselő-testiilet a lét-
fenntaľtást veszé|yeńető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idoszakosan vagy taľtó-

san létfenntaľtási gonddal kuzdo személyek részére rendkívtili települési támogatást köteles
nyúj tani. Települési tĺĺmo gatás keretében nyúj tható támo gatás különö sen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátntozójanak az źryolźsźt, gondozásátvégzo

személy tészéte,
c) agyőgyszer-kiadásokviseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek ľészére.



A települési támogatás meghataľozása soriĺn az eďdig nyújtott minđegyik ĺinkoľmányzati tźL-

mogatás (az adósságkezelési szolgőitatás, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segé|y,

valamint méltányosságikozgyőgyellátás) feltételrendszere felülvizsgá|atra kerĹilt. Az elmúlt
évek során nyeľt tapaszta|atok alapján újľagondolásľa keľĹiltek ezeĺ segélyezési formák.

A települési tĺĺmogatás meghatározása során elsődleges szempont az igazságosabb, źfi|ź.ŕ"ha.

tóbb támogatási rendszeľ kialakítása; javasolt, hogy az onkormźnyzattámogassa a szociálisan
rászorult időseket, betegeket, az oĺlhĺbájukon kívĹil keľesőképte|enlszo|gá|tatőná| tartozást
fclholmozókat, o ľcndkíviili élethelyzetben lévőket (elemi kĺíľ, haláleset, bűncselekmény áldo-
zata), Az előterjesztés mellékletét képező rendeletben

- részletęsen meghatáĺozásra keriil a kérelem benyújtásahoz szĹikséges dokumęntumok
kĺire,

- részletesen meghat átozásra kerĹil a támogatások j ogosultsági feltételrendszere,
- indokolt a tźľrlogatás célzottan történő meghatározása és a tetmészetbeni ellátási for-

mák szélesebb köľiĺ bevezetése, apéĺube|i ellátások szűkítése,
- az aktív koru álláskeresők esetében azźilaĺrli foglalkoztatási szerwel való együttmú-

ködés, valamint a kĺizfoglalkoztatásban való részvétel a települési támogatás megálla-
pításának alapfeltétele,

- indokolt a kérelem ęlbíľására új, a korábbinál szigorubb és ľészletesebb szempontrend-
szer meghatátozása, ennek során a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetének) szo-
ciális köľülményeinek részletesebb vizsgáIata töľténne meg azáItal, hogy valamennyi
kérelmező esetében kömyezettanulmány készül, lehetőség Lesz ajövedelem vélelme-
zésére,

- bevezetésre keľül a szakmai előkészítő munkacsopoľt rendszęľe, a munkacsoport be-
vonásával soľ keriil a kéľelmező személyes meghallgatásźra és a munkacsopoľt tesz
javaslatot a döntéshozőnakatźĺmogatás biztosításźttaés annak <isszegéľe, ezá|ta| a dtjn-
tés előkészítés soľán szélesebb k<iní bevonása t<ĺrténne meg a szociális teľületen dol-
goző szakembeľeknek.

A rendelet előkészítésę során felmerült az igény egy szigoru jogosultsági feltételrendszeľ ki-
do|gozástna, mely a|apján a hátrĺínyos jogkövetkezmények a|att á||ők, btintetett előéletű sze-
mélyek, a btintető eljáľás hatáIy alatt állók kizárásra kerülnének atáĺnogatźlsľa való jogosultak
ktiréből.
Az információs önľenđelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
tĺlrvény a|apjarl fent hivatkozott adatok btíntigyi személyes adatnak tekintendőek és kizárólag
állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az á||an búncselekmények megelőzésére és iildĺi-
zéséte irányuló, valamint kozigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából
keze|t btĺntigyi személyes ađatokat.
A törvényi rendelkezés alapján javasolt megkeresni a belĹigyminiszteľt a biĺnügyi nyilvántaľ-
tási rendsz ethez va|ó hozzźÉérés biztosítása végett.

A települési támogatás feltételrendszere, a megá|IapítéLsźLhoz szfüséges eljĺĺrás menete, a
nffitható ellátási foľmák 2015. miĺľcius 01. napjával źtalakitásra kerülnek a koľábbi önkoľ-
mźnyzati támogatásokhoz képest. Szakmai szempontból indokolt egy komplexebb, a kérel-
mező szociális helyzetének, életkörülményeinek szélęsebb kĺlni vizsgáIata, me|y alapjźn a
ténylegesen rászoruló keľĹileti lakosok részére kerülnének a tźlmogatások megállapításra és

koncęntľáltabban kisziirhetővé válhatnak az esetleges visszaélések.
A javaslat szerint települési támogatás elsősorban a mindennapí éLethez szfüséges alapvető
kiadásokhoz (éIelmiszeľ, lakásfenntaľtási kiadások, gyógyszerköltségek) nyújt segítséget,
elsődlegesen természetbeni foľmában, annak érdekébęn, hogy a segítségnyújtás valóban elérje
a cé|jźi. Ezen felül továbbra is fontos feladat a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátľalékot
felhalmozó személyek támogatása, mely ez iđáig az adősságkezelési szo|gá|tatás keretében

történt, mely a szo|gźitatás fęltételrendszerének átalakításával (értékhatár váItozat|an fenntar-
tásával, a đíjtartozás mértékének és a támogatás összegének csökkentéséve|, az önľész mérté-
kénekmegváItonatásáva|)továbbraisfenntaľtható.
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Javaslat a települési támogatás formáira:
a.) rendkívĹiliteleptilésitámogatás

a.1.) időszakosan vagy tartósan létfenntaľtási gonđdal kĺizdő személyek tészéte,
a.2.) létfenntaľtást veszé|yeztető rendkívüli élethelyzetbe keľiilt személyek részéte,
a.3.) fritési költség viseléséhez

b.) gyógyszerkiadástámogatása
c.) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek támogatása
d.) gźzszolgźltatásból va|o1ruzé!ÍźLs időtaľtamźttatorténó fiitési díj kompenzáciőra
e.) táboroztatási támogatás,
f.) első osztályosok támogatása
g.) születés tźlmogatása (új tĺámogatás)

a.) Rendkívůili települési támogatás
A szociális törvény rendelkezései szerint a képviselő-testiilet a létfenntaľtást veszélyeztető
ręndkíviili élethelyzetbe keriilt, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntaľtási gonddal
kĹizdő személyek részéte rendkívĹili települési támogatást köteles nyújtani.

A rendkívüIi támogatás a 2014, évi önkoľmźnyzati segély rendszeľét vá|tja fel. Az önkoľ-
mányzati segély pénzbeli és természetbeni formában nyújtott segítséget. Pénzbeli ttlmogatást
nyújtott a létfenntaľtási gondokkal küzdők részéte, valamint alkalmanként jelentkezo, nem
vĺĺrt ttibbletkiadásokľa. Természetbeni formĄa a gyermekétkeztetés, valamint a táboroztatás
támogatása volt.

Főbb változások a javaslatbana20I4. évi ľendelkęzések<hez képest:
- jogosultsági énékhatáľok összegének megtaľtása mellett sávosan éves segélyezési keretĺjsz-
szeg keľĺil meghatátozásľa, melynek során figyelembe lett véve az eddig nyújtott, azonban
maľcius l-jétől megszűnő lakásfenntaľtási támogatás feltételrendszere, valamint a gyeľmek-
védelmi kedvezmény összeghatára, mely keđvezmény több szinten is segítséget nffit arászo-
rulók részéte, ezá|tal csĺikkentve a havonként felmeľülő kiadásokat (gyeľmekétkeztetés, in-
gyenes tankönyvellátás)
. évente a maximum haľom alkalom helyett negyedévente keľülhet megá||apításra, elsősoľban
teľmészetbeni foľmában (utalvrány, lakásfenntaľtási kiadásokľa a szolgá|tatók felé) kivételt
képez ez a|ő| a rendkívüli élethelyzetből adódó kiadások támogatása, valamint a téli fiitési
tĺímogatás, ahol továbbľa is pénzbeli támogatás formájában történne a segítségnyujtás.

Javasolt, hogy a rendkívüli támogatás az alábbiak szerint kerüljön meghatźrozźĺsra:

a.1.) időszakosan vagł tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére

Ezeĺ tźmlogatás a létfenntartási gondokkal küzdő személynek időszakosan vagy taľtósan
fennálló létfenntaľtási gondja enyhítésére adott tngyévben maximum négy alkalommal (há-
rom havonta), alkalmanként legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 25.000,. Ft összegben nyújtható.
Kifi zetés természetben töľténik:

- étkezési utalvány (Eľzsébet-utalváĺy),
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz(szo|gá|tató felé átutalással).

Kifi zetés pénzben történik:
- IaLrhatáshoz kapcsolódó téli fiitési támogatás (ügyfél részére keľĹil kifizetésre, tisszege

3x3000,- Ft)
20|4. évben az onkormźnyzat rendeletében önként váI|a|t feladatként a normatív lakásfenn-
taľtásban részesülők tészéte a tźmogatáshoz kapcsolóđó téli támogatást nýjtott december,
januar, februĺáľ hónapokban 3.000,- Ft/hó osszegben. A támogatás éves szinten 2500 hźztartás
számtra jelentett segítséget a fiĺtési költségek kifizetésében, ezért továbbra is javasolt atźnno-
gatás fenntartźsa.
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Rendkívĺili támogatás'uu*.uľ:ä;'1ľ*.#ľ;:"" létfenntaľtási gonddal kiizdő

Egyedülálló 200 %o-a
57.000.- Ft/fő 60.000,- Ft

Egyedĺ'ilálló f00-250%-a 57.000,- Ft - 7 r.250,- Ft 50.000,- Fr

Egyedĺilálló 250-300%-a
71.250,- Ft - 85.500,- Ft 40.000,- Fr

Családos 150 %o-a
4f '750.-FtJfő

60.000,- Ft
40.000,- Ft (RGYK-
ban részesülő csalá-

dok esetében)

Családos 150-200%-a 42.750.- Ft - 57.000.- Ft 50.000,- Ft

Családos 200-250%-a
57.000,- Ft - 7 1.f50,- Ft 40.000.- Ft

a.2.) pénzbeĺi formában a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került azon
személyekrészére, akik ezt önerőből nem hźpesek megoldani.
Rendkívtil i é l ethelyzet :

akére|mező áIta| életvitelszenĺen lakott lakás elemi csapás vagy más ok ktivetkeztében meg-

semmisült vagy átmenetileg vagy tartósan lakhatatlanná vá|tvagy az épftésngyi hatóság élet-

veszély miatt annak kiiirítését rendelte el; a kérelmező elhunyt eltemettetéséľől gondoskodik;
akéte|mezĺĺ sérelmére biĺncselekméný vagy szabáIysértést követtek el, mellyel létfenntaľtása

veszélybe keľiilt.

A rendkívĹili élethelyzet ęsetében nyújtott támogatás ö,sszege évente egy alkalommal adható,

haláleset esetében 30.000,- Ft, bűncselekmény/szabálysértés á|đozata esetében legfeljebb
30.000,- Ft, lakással kapcsolatos rendkívĹili é|ethe|yzet esetében <isszege legfeljebb 100.000

Ft,- mely támogatás az a.1.) pont szeľinti tźmogatástól fiiggetlenül keľĹilne megállapitźsta,
lakással kapcsolatos rendkívüli é|ethelyzet esetében a szociális és jövedelmi helyzet vizsgáIa-
tának mellőzésével adható, egyéb esetben az a.I.) pont szerinti személyĹ és jövedelem fehéte-

lekkęl.

b.) Gyó gyszeľkiadás támo gatása
2015. maľcius 01. napjától a kĺizgyógyellátás méltányossági jogcímen tcjrténő megá||apítása

hatályon kívül helyezésre kertil . A 20|5. marcius l-jét megelőzően megállapított méltĺányos-

sźęikozgyógyellátás tekintetében, valamint améItźnyossági kozgyőgyellátással ĺisszefüggés-
ben 2015. februaľ 28-án folyamatban lévő ügyekben - a jogosultság hatátozatbanmegźů|apí-
tott időtaľt anźra vagy annak megsziintetéséig _ a 20|5 . februáľ 28-aÍI hatályos rendelkezése-
ket kell a|ka|maznl. Az alarlyí és normatív kdzgyógyellátás rendszere továbbľa is megmaľad,

vá|tozat|anulakormányhivatalhatáskörébęn.
A jelenlegi támogatotti köne vonatkozó adatok a|apjźn, amennyiben a gyógyszerkiadást nem
támogatja az onkoľmźnyzat, abban az esetben k<jzel 500 olyan rászoruló keľülne ki a szociá-
lis ellátó rendszerből, akiknek havi gyógyszeľkiadása jelentős mértékben megnehezíti a lét-
fenntartáshoz szfüséges kiadások fizetését. Gyógyszertámogatásban kizarő|ag akozgyőgyel-
Iátásí igazolvánnyal nem rende l kezók ľé sze sülhetnek.
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Gyĺógyszeľtámogatás

Jogosultság nyugdíj
minimum
28.500.- Ft

Jiivedelemhatáľ
Ft/fő

Min. gyógyszeľ ktg.
havonta

70 a|atti esvedülálló 200%-a 57.000.- Ft/fő

minimum az egy főre
jutó jövedelem20%o-a

70 a|atti családos 17S%o-a 49.875.-Ftlfó
70 feletti ęwedülálló 275 %o-a 78.375.-Ft
70 feletti családos f5l%o-a 71.250.-Ft
80 felett ewediilálló 450 oÁ-a 128.f50.-Ft/fo
80 felett családos 375Yo-a 106.875.- Ft/fő

A jogosultsági éľtékhatárok megegyerurek a méltanyossági kdzgyógyellátás edđigi feltételei-
vel. A győgyszertámogatás l<ĺzźrőIag ahániowos által kiadott igazoláson szereplő győgysze-
rek megvásźtr|źsára használható fel. A támogatás legfeljebb 6 hónap idotartarnra keľĹilmegál-
lapításľa, havonta 6.000,- Ft összegben.
A közgyógyellátás keretében a rászorulók éves gyógyszeľkerete 6.000,- Ft, havi gyógyszerke-
ret maximális ĺlsszege 12.000,- Ft volt, ennek figyelembe vételével egészségbiztosítási pénz-
tźn a gyógyszerkĺiltség ĺisszegétől fiiggően havi egyéni gyógyszerkeretet állapított meg, éves
szinten afę|használható gyógyszerkeret 20l4-ben átlagosan 78.000,- Ft volt, melynek 30o/o-a

i gényelt önkoľmĺány zati onr észt.

c.) Lakhatási kiadásokhoz kapcsolĺídó hátralékot felhalmozó szeméIyek támogatása
Az Sĺ-ben 2015. marcius 01. napjától hatályon kívĹil helyezésre keľülnęk az adósságkezelési
szolgáItatás renđelkezései. A 20|5. maľcius l-jét mege|őzően megállapított adósságkezelési
szoIgáItatást _ annak megállapított iđőtaĺamfuavagy annak megsziintetéséig _ a2015. febru-
aÍ 28-aÍI hatályos szabályok szeľint kell nyújtani.

Az adósságkezelési szolgáItatźls mellett a kerületi lakosok díjtartozásuk rendezése éľdekében a
HáIőzat Alapítvanyhoz is fordulhatnak segítségért. A kérelmet a Józsefuiĺľosi Szociális Szo1-
gáItatő és Gyeľmekjóléti Központnál nýjtható be, melyet támogató javas|atával megküld az
Alapífuány részéte. Támogatható lakásfenntaľtási költségek: távhőszolgźl|tatási, víz-, szenrty-
vizelvezetési, hulladékkezelési díj, kivételes esetekben egyéb lakásfenntaľtási költségęk. A
támogatás maximális ĺisszege 400.000,- Ft, éľtékhatáľa egyedülállók esetében 100.000'- Ft/hó,
családosok esetében a 90.000,- Ftlfőĺhő' a kételmezőt ĺĺnĺész ťlzetési kötelezettség terheli
(díjhátralék l0-60o/o-a, ahttra|ék kezelésének időszakától fiiggően) a támogatásrő| az Alapít-
viány Kuľatóriuma dönt.

A módosítást követően továbbra is indokolt a lakhatási kiađásokhoz kapcsolódó hátralékok
támogatása. Az,tlj feltételek meghatáĺozásakor fontos szempont volt, hogy a jogosultsági ér-
tékhatĺĺľok jelentősen ne vá|tozzarĺak, azonban a díjháfta|ék időtaľtama és összege módosul,
annak érdekében, hogy csökkenjen azon hánartźsok szárna, ahol tĺibb éves díjtartozást ha|-
moznak fel anélkiil, hogy akőł rész|etfizetési lehetőséggel, aHá|őzat Alapítvrĺny tźtmogatźsá-
valvagy az önkormźnyzat segítségét kérvę adósságkezelési szolgáltatás igénybevételével idő-
ben ľendeznéktartozźsukat. Az önĺész méľtéke vźitozik az eddig fizetendő minimum 25%o-tő|
a rész|etťlzetés esetében 30%o-ra, míg az egy összegű beÍizetések esetében 200.000,- Ft alatti
hátraLék esetében \}Yo-ra, ezen összeg felett váItozatlanu| 25%. Az elmúlt évek tapasńa|atai
a|apjźn a kérelem benffitását mege|őző előzetes egyiittmfüödés ellenére a kéľelmezők sok
esetben nem tudtfü időben teljesíteni a részIetťlzetéseket, mely esetenként a támogatás meg-
sziintetését és a folyósításra keľiilt támogatási összeg visszaťlzetését eredményeńe. Az egy
összegű önľész méľtékének cstjkkentésével vaľhatóan emelkedne ezen befizetők szźtma, ezáI-
ta| a rész|etťlzetés során adódó egyĹittmíĺködési problémrák csĺikkennének. Az előzetes
egyĹittműkĺidés (3 hónap időtaľtambart)kizárő|agarészletfizetést vállalók esetében történne a
kére|mezőhosszútávűťĺzetőképességénekvizsgźůataérdekében.
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Arész|etfizetés esetén 1 havi elmaľadást ktjvetően keľiilne megsziintetésľe a folyósítás, elozo-
Legaz Szt-ben foglaltak alapjrín ez 3 hónap volt.

Jo g o s ults úgi feltétele k
ú:rtel<hatĺr

nvusdíiminimum 7o.a

onĺész osszes díjhátralék ö'sszege

iďőtartarna

Kérelem benyúj-
tása

Max. támogatás

családosok esetében

250%".a 7|.250,. FtlÍő

egyedülállĺók esetében

300o/"-a 85.500'- Ft

(Embeľi Eľőforľás Bi-
zottsńg j avaslata alap-
ján méltányosságból
egyedůilállĺók esetében

400o/o 114.000,- Ft, csa-
ládok esetében 85.500'.

FtlftÍ)

(az előzőleg nyújtott
adósságkezelésĺ szolgál.

tatással megegyező)

rész|etťtzętés
esetén

minimum

hź./tra|ék

30 %o-a

(pl.: 400.000,-
tartozás eseté-
beĺ37,SYo-os
önĺésztjelent)

egyösszegű
befizetés esetén

200.000,- Fr
tartozásig

a hátľalék
20o/"-a

200.000,- Fr
felettĺ tartozás

esetében

minĺmum

a hátľalék
25"/"-a

(2014. évben
egységesen
minimum a

hátralék 25%-
a)

legalább e gy szolgált atőná|
f havi szĺímlaelmaradás,

kivétel éves leolvasásból

maximum 500.000,- Ft

legfeljebb 2 éven beltili

kivételt képezne ez a|ő|
azon hátra\ékosok, akik a
kérelem benyújtásakor ér-
vénye s tész|etťlzetési szer-
ződéssel rendelkeznek és

ań. időben telj e sítették

(2014. évben

minimum 50.000,- Ft

maximum 750.000,- Ft

időbeni korlátozás nem
volt)

JSzSzGyK _nál

ismételt kéľelem
esetében azeIő-

zőtámogatás
folyósítását kci-

vető

24hőĺap

250.000,- Ft

(2014. évben
300.000,- Ft)

d) Gázszolgáltatásból való kizárás időtaľtamáratőrténő fűtésĺ díj kompenzáció
A gźnszolgáltatásból va|ő kizźrás időtaľtamźlra l'rirténo fiitési díj komperuácíőrő| szőIő
612004. (I.28.) ĺlnkoľmányzatí renđeletben foglaltak áBĺezetésre kerĹilnek az iĄ egységes szo-
ciális rendeletbe.

e) Táboľoztatásĺ támogatás (2014. év szerint)
Az onkoľmáĺyzat fenntaľtásában lévő vagy áIta|amfüĺjdtetett oktatási-nevelési és a gyeľme-
kek napkozbeni ellátástúbiztosítő intézménybe járő szociálisan rászoruló gyermekek tészére a
káptalanfiiľedi és magyarkúti intézményitźlboroztatásanak biztosítźsźlra nffitott támogatás. A
támogatást az onkormányzatévek óta biztositjaa gyermekekrészére,20|4. évben kĺjzel 900
kerületi gyeľmek táborońatźlsáľa összesen3.7II.200,- Ft kertilt fe|haszĺźiásra.
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Í) Első osztályosok támogatása
Az Önkormáĺyzat önként vállalt felađatként 2013, és 2O|4. évben a keľĹiletben az adott év
július 15. napjrĺn érvényes lakóhellyel rendelkező keľĹileti vagy keľületen kívüli kĺiznevelési
intézményben tanulmiínyait első alkalommal megkezdő leendő első osztályos általrĺnos iskolai
tanulók tészéte iskolakezdési támogatást nyújtott. A támogatás fenntaľtása a továbbiakban is
javasolt.

g) Születés támogatása
Uj támogatósi,forma. A gyeľmek születésére tekintettel.javasolt a jcjvőben egvszeri támoga-
tást nyújtani a Budapest VIII. kerületben érvényes lakóhellyel rendelkező újsziilĺitt gyermeket
Budapest VIII. kerületben sajáthánartásában nevelő tĺlrvényes képviselője részéte. A tĺĺmo-
gatás az onkoľmanyzat áLta|meghatźrozott Józsefuaros kĺĺľtya elfogadó helyeken levásáľolha-
tó 5.000,. Ft értékű vásarlási utalvány formájában keľĹilkifizetésre.

- úi tám tás lása
2014. év 2015. év

önkormányzati segély
átlagosan 1 8.000,- Fťév

40.000,- Ft _ 50.000,- Ft éves keret
pénzbeli

rendkívĹili települési támo gatás
időszakosan vagy taľtósan létfenntaľtási gond-

dal kiizdő személyek tĺímogatásaľa
40.000,- Ft _ 60.000,- Ft kĺjzĺjtti éves keret

étkezés i Erzsébet-ut a|v źny
lakásfenntaľtási kiadásokĺa szolgáltató felé

noľmatív lakásfenntaľtási támogatás
átlagosan 36.000,- Ft/év

lakásfenntaľtási kiadásokľa szolsáltató felé
|<rizishely zetre nyúj tott tiĺmo gatás
önkormány zati se géIy keretében
20.000.- Ft _ 30.000.-FtJfőlév

létfenntaľtást veszélyeztető rendkívĹili
é l ethelyzet ttlmo gatźsfu a

lakással kapcsolatban maximum 1 00.000,- Ft/év
egyéb esetben maximum 30.000,- Fťév

normatív lakásfenntartási támogatáshoz kap-
csolódó fiĺtési tiímogatás

december, januĺíľ, február hónapokľa
3.000.- Ftlhó. oénzbe|i

rendkívĹili települési támo gatás
fiitési költség viseléséhez

december, január, februaľ hónapokra
3.000,- Ft/hó' pénzbeli

önkoľmlíny zati segé|y temetési költségre
17.000,- Ft
pérube|i

rendkívĹili települési támo gatás
temetési ktiltségre

30.000'- Ft' pénzbeli
adósságkezelési szol gált atás _ adó sságcscik-

kentési tiĺmogatás
maximum 3 00.000,- Ft/alkalom

szolsáltató felé

háft a|é|<kezelési támo gatás
maximum 250.000,- Ft/alkalom

szolgáltató felé

méltiĺnyo s s ágí kö zgy őgyel látás
78.000,- Ft/év
teľmészetbeni

győgyszertámogatás
72.000'-Ft/év

pénzbe|í
szĹiletési támogatás 5.000,- Fťalkalom

utalvĺány foľmáiában
táb or o úatási tĺĺmo gatás

éves előirányzat 4.7 00.000,- Ft
felhasznált 3 . 700. 000,- Ft/év

4.200,- Fťgyermek

táb ot o ztatási támo gatás
éves előirányzat 4.700.000,- Ft
vaľhatóan 4. 500,- Ft/gyeľmek

első osztályosok támogatása
5.000'- Ft/fő

utalvĺíny foľmáiában

első osztályosok támogatása
5.000'- Ft/fő

utalviínv foľmáiában

gázszolgáltatásbólvalőkizźrásidőtaľtamaľa
történő fiĺtési díj kompenzáció

5.000,- Ft- 15.000,- Ft/alkalom
pénzbeli

gázszo|gźitatásbólva|őkizźrásidőtaľtamiíľa
tĺjrténő fiĺtési đíj kompenzáció

5.000,- Ft - 15.000,- Ft/alkalom
pénzbe|i
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Települési támogatás megállapításának eljáľási szabályai:
A j ogosultsáeok vizsgálata
I.szint
Úlgy intézői v tzs gáIat a P o 1 gáľm esteri Hivatal C saládtámo gatási Iro dáj rĺn :

- kéľelmező és a vele egy háztartásban élők szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetének
vízsgáIatamind a kérelmező áltat benyrljtott iľatok, mind a ľendelkezésre álló nyilvan-
taľtások a\apjźn (pl.: adótartozás, Íiildhivatali nyilvantaľtás, gépjáľműnyilvĺántaľtás).

- a kérelmezí| szociális k<irülményeinek vizsgźůata érdekében kömyezettanulmany ké-
szĹil (felévente),

- Szt-ben meghatźrozott vélelmezett jĺĺvedelem keľiil bevezetésľe, mely a helyszíni kĺlr-
nyezettanulmany alapjan lehetőséget biztosít a j<ivedelemnyilatkozatban szeľeplő jö-
vedelemtől eltérő összeg meghatározásźra.

- aktív koru álláskeresők esetében az á|Iaĺrli foglalkoztatási szerwel való egyiittmúkö-
dés, valamint a közfo gla|koztatásban való részvétel a települési támogatás megá|Iapí-
tásanak alapfeltétele,

- gyeĺmekes család esetében: tanktjtelezettség vizsgálata (iskola-óvoda)
- önkormźnyzati lakás esetébeĺtartozétson kívĺil felmondási ok vizsgálata
- lakóköľnyezetvizsgźllata, k<izösségi egyĹittélés szabályainak vizsgá|ata'

II.szint
előkészítő munkacsoport
A rendkívüli települési trímogatás megáIlapitása iránti kérelem elbíľálása legalább 3 fős előké-
szítő munkacsopoľt javaslata a|apjan történik. A munkacsoportban ľésztvevők köľét a polgaĺ-
mester határozzameg annak figyelembevételével, hogy tagjainak tcibb, mint a felének szociźy
lis vagy gyermekjóléti vagy köznevelési vagy egészségĹigyi vagy ľendvédelmi területen dol-
gozókból kell állnia. Egyidejűleg tcibb előkészítő munkacsopoľt is mfüödhet.

- a kérelemben foglaltak és a keletkezettiratokvizsgá|ata, cisszevetése,
- ügyfél személyes meghallgatása,
- dĺintésijavaslatkészítése.

III. szint
dĺjntés előkészítése
- hatźrozat meghozatala

A rendeletben szabá|yozott szociális ellátások tigyintézési hataľideje tekintetébęn a kozígaz-
gatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. törvényben,
valamint az Sn..-ben foglaltak az iráĺyadőak. Polgármesteri hatáskörben hozott dĺjntés esetén

azigyintézési hatrĺĺidő 2| nap, mely 15 nappal meghosszabbítható.

A szociális támogatások iranti kérelmek a Polgármesteri Hivatal Humánszol gá|tatási Ügyosz-
tály Csaláđtámogatási Irodrán nyújtható be, személyesen vagy postai úton.

A Családtámogatási Iľodán 15 fo iigyintézłS fog\aIkońatásáva| keľül biztosításľa a szociális és

gyermekjóléti tźlmogatásokkal összefüggő feladatok e|lźtása, továbbľa is indokolt a |étszźtm

vá|tozatlan fenntaľtása, tekintettęl arra, hogy azĄ rendelet szabá|yrendszeréve| az adminĺszt-
ľációs teher nem cs<jkken. Az ügyintézőkváltott beosztássalteljesítik a napi iigyfélfogadást, a

kéľelmek vizsgá|atát, akomyezettanulmányok elkészítését, az eIőkészitő munkacsoport dön-
téséhez szfüséges munkaanyagok összeál|ításźú, a dcintések előkészítését,hatźrozatok megho-
zata|át. A hátralékkezelési tiímogatással kapcsolatos egyes feladatokat (előgondozás, kérel-
mek benyrijtása, havi önľész és lakásfenntaľtási kiadások fizetéséről szóló igazolások bemuta-
tása stb.) a Jőzsefvfuosi Szociális Szolgáltďó és Gyermekjóléti Kcizpont |átja e|.
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IL A beteľjesztés indoka
A szociális törvény rendelkezései szerint a teleptilési önkormanyzat képviselő-testiilete a tele-
pülési támogatás megáI|apítźlsának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasznáIása elle-
nőľzésének szabźiyairől szóló ľendeletét legkésőbb 2015. februaľ 28-áig köteles megalkotni,
emiatt sziikséges, hogy a képviselő-testiilet a döntését a februaľ 19-i ülésén meghozza.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A20|4. óvbcn mcgĺĺllapított tĺímogatósok pónziigyi fedezetét o központi költségvetés (1009zo-,

90%'80%) és az ĺinkoľmźnyzat saját forrásabiztosította.

2014. év

Segétytípus
Teľvezett

e|őirányzat

Előiľánvzatból:

onkorńánýżáti
a.)onľ€sz

Ktĺzponti ktsgv.
támogatás

Ktizponti
ktsgv. támoga-

tás
Ft t/o

Aktív koruak ę||ttźsa (foglalkozta-
tást helvettesítő támosatás) 356 914 000 r22756 800 f34 r57 f00 80%
Aktív koruak ellátása egészségká-
rosodottak rendszeres szociális
sesélve 138 480 000 41.320 100 97 r59 900 90%
Aktív koruak e||źtźsanyugdíj előtt
állók rendszeres szociális sesélve

Lakásfenntartási támo satás 79 053 000 26 r78 204 5f 874 800 90%

Adóssáscsökkentési támosatás 87 380 000 3 968 800 83 411 200 90%

Önkormánvzati sesélv felnőtt
69 689 100 69 689 100 0 0onkormánvzati sesélv sveľmekes

onkormánv zati se sé|v temeté sre

T ábor oztatźts i támo satás 4 700 000 4 700 000 0 0

Etkezéstér ités i támo satás 1 500 000 I 5001000 0 0

Méltánvossási közsvósyellátás 9 407 000 9 4A7 000 0 0

Köztemetés 16 115 000 16 115.000 0 0

ovodáĺatási támosatás I 040 000 0 I 040 000 100%

Fűtési támosatás 18 60s 000 t8 605 000 0 0

Osszesen 782 883 100 314240 000 468 643 100

2014. évben ített

Segélytípus Teljesítés

Teliesítésből:
Támogatásban

ľészesülők
száma (fő)

onkoľmányzati
önľész Ft

Ktizponti
ktsgv.tám.

Ft
Aktív koruak ellátása foglalkoztatást
helvettesítő támosatás f92 696 500 58 539 300 234 157 200 1953
Aktív korúak ellátása egészségkáro-
sodottak rendszeres szociális segélve

r07 955 440 t0 795 540 97 159 900 464
Aktív korúak ellátása nyugdíj előtt
állók rendszeres szociális sesélye

Lakásfenntaľtás i támosatás s8 749 7?0 s 874 970 52 874 800 2299
Adóssáscsökkentési támosatás 9f 679 r10 9 267 910 83 4tr 200 7r7

onkormánvzat sesélv felnőtt 34 t39 100
62933080 0

2 r94

onkormánvzat sesély gyermekes f7 5s2980 I 553
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onkormánvzati sesélv temetésľe I 241 000 I)

T źtb or oztatás i támo satás 3 71r 200 3 7rr f00 0 886

Etkezéstérítési támosatás 291 535 29r 535 0 t7

Méltánvossási közwówellátás 7 520 436 7 520 436 0 468

Koztemetés 16 030 384 16 030 384 0 f30

Ov o dáztatási támo satás 1 040 000 0 I 040 000 t17

Fűtési Łímosatás 18 605 000 18 60s 000 0 r s41

Osszesen 662212 455 193 569 355 468 ó43 100

2015. évi kiadások
A 20|4. évben tervezett eloitźnyzat ĺinkormrínyzati onrészének tervezett ĺisszegébő| 246. 700 e Ft,
valamint még tĺĺľgyévben kifutó segélyekľe (lakásfenntaľtási támogatás, adósságcsökkentési támoga-
tás) 31.697e Ft. önkormanyzati onrész és a központi költségvetésből igényelhető támogatások
ĺĺsszegével tervezhető. Magyaľország 20|4, évi kĺjltségvétéséľől szóló törvénýervezet a|apjáĺ
onkoľmanyzatuĺlk 2015. évben a kifutó tĺĺmogatásokon feltil nem részesül pénzbeli szocialis
hozzájźru|ási támogatásban az ipariÚrzési adóképességbeszźtmítása miatt. A szociális tĺirvény ľendel-
kezései a|apjźn a létfenntartást veszélyeztető rendkívĹili élethelyzetbe került, valamint az időszakosan
vagy taľtósan létfenntaľtási gonddalküzdő személyek tészére nffitott rendkívĹili települési támogatás
kötelező önkormánvzatife|ađat" a többi támosatás önként vállalt feladat.

Települési támogatáson belĺili
ellátási foľmák + egyéb támoga.

tások

2015. évi
tervezett
kiadás

f01 4. évi e|őirány zaton
belĺil

támogatottak száma
teľvezet

Rendkívĺili támogatás
rendkívüli élethelyzet,

időszakosan vagy tartósan létfenn-
tartási gonddal küzdő személy ré-

szére

117 500 000

önkormányzati segély
69.689 100 +

aktív korúak ellátása
50 310 900
önk-i önrész

3300
(2014. évben 3820 fő)

Rendkívüli támogatás
frĺtési támosatás

18 000 000
fiĺtési támogatás

18 60s 000
2000 fő

Q0I4. évben f070 fő,)

Gyó gyszeľkiadások támo gatása
2s 000 000

méltányosságiközgyő-
gyellátás

r8 232 000
500 fő

(f0I4. évben 468)

Lakhatási kiadásokhoz kapcso-
lódó hátralékot felhalmoző sze-
mélvek támogatása

60 000 000

aktív korúak ellátása
60 000 000
önk-i önrész

500 fő
(2014. évben 7|7 fő)

T áb or oztatás i támo satas
4 700 000

tźtb or oztatźsi üámo gatás
4 700 000

Első osztálvosok utalvánva
3 000 000

f0 L 4. évben fedezetér ó|
külön döntés 600 fő

Koztemetés 16 000 000 15 249 000

Születés támogatása 2 500 000 500 Íő

Osszesen 246 700 000

A rendkíviili támogatás az önkoľmtnyzati segély 2014. évi értékhatźlrźxal megegyező jöve-
delmi feltételhez kötött' vaľhatóan a jövedelmi és vagyoníhelyzetľészletęsębb vizsgźl|atával' a
támogatottak éves száma nem emelkedik. A rendkívüli éIethe|yzetbe keľülő személyek támo-
gatźsáravonatkozőanbecsült szĺĺmokat lehet meghatźrozní, tekintettel a rendkívüliségre előre
nęm látható.
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Iv. Jogszabályikłirnyezet
A képviselő-testiilet hatásköre a Magyarország helyi önkoľmĺĺnyzatairő| szőIő 2011. évi
CLX)oilx. törvény 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában,42, s 1. pontjában foglaltakon alapul.
A képviselő-testiilet rendeletalkotása a szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló
|993. évi III. ttirvény, valamint a gyeľmekek védelméről és a gyámiigyiigazgatásľól szóló
|997. évi )oo(. t<irvény rendelkezéseiben kapott felhatalmazás a|apjźntoľténik.

Kérem ahatźrozati javaslat és az előteqesztés mellékletét képező rendelet elfogadását.

H.ą'rÁnoza,Tl JAvAsLAT

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

|, a2016. és az aŻ' követő évek kĺjltségvetésének teľhére évente az a|ábbi tartós előzetes kĺj-
telezettség et v źl||a|ja a helyi adó bevétel fedezete teľhére:
a) 117 500,0 e Ft. erejéig kötelező feladatként a létfenntaľtást veszélyezteto ľendkívĹili

élethelyzetbe keľült, valamint az idoszakosan vagy tartósan létfenntaľtási gonddal
küzdő személyek részére nýjtott rendkívüli települési támogatás biztositására,

b) 129 200,0 e Ft eĘéig önként váI|a|t felađatként az a) pontba nem soľolt települési tá-
mogatás binositására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľidő: 2016. évtől évente a kĺiltségvetés tervezése

2. Felkéri a polgáľmestert, hogy ahatfuozat 1. pontjában foglaltakat a20t6. és az azt követő
évek költsé gvetésének terv ezésénél ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2016. évtől évente a költségvetés tervezése

3. Felkéri a polgármesteľt, hogy vegye fel a kapcsolatot a beliigyminiszterľel a bĺĺniigyi nyil-
vantaľtási rendszerhe z torténő hozzáf&és célj ából.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. maľcius 31.

Budapest, 2015. februaľ 16.

/,/ /t ,/
//a,/ /

Ffuy At{ilď
alpblgármester

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából :

Grt /*"""4--'
Zentai oszkaľ

képviselő

ďLk}ą,ilLű,lk
dr. Kovács $abriella

aljegyzó

l7





Budapest Főváľo s VIII. keriilet Józs efváľosi Onkoľm ány zat Képvis elő.testületének
.. .....12015. (. . . . . . .. ...) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és teľmészetbenĺ, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyeľmekjóléti ellátások helyĺ szabályairól

Budapest Fővráros VIII. keľĹilęt Józsefuarosi Önkormźnyzat Képviselő-testiilete az A|aptor-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghataľozott feladatkörében eljźlrva, a szociális igazgatásrő|
és szociális ellátásokľól szóló |993. évi III. törvény 10. $ (1) bekezdésében,25. $ (3) bekez-
dés b) pontjában,26. $-ban, 32. $ (1) bekezdés b) pontjában, 32. $ (3) bekezdésében, 33. $ (7)
bekezđésében, 45. $ (1) bekezdésében, 48. $ (4) bekezdésében,62. $ (2) bekezdésében, 92. $
(1)-(2) bekezdésében, |32. $ (4) bekezdés a), d)' g) pontjaiban, valamint a gyeľmekek védęl-
méről és gyámügyi igazgatásľól szóló 1997. évi x)oil. töľvény 18. $ (2) bekezdésében, 29. $
(1)-(2) bekezdésében, 131. $ (1) bekezdésében, 148. $ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapjrĺn a kĺjvetkezőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. $ (1) A rendelet hatá|ya kiterjed a Budapest VIII. kerületkozigazgatási terĹiletén élő és ott
bej elentett lakóhellyel v agy tartőzkodási hellyel rendelkező :

a) magy ar állampol gáľokľa,
b) bevándoroltakľa és letelepedettekľe,
c) hontalanokľa,
d) a magyaľ hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) 
^ 

rendelet hatáIya a szociális igazgatźsről és szociális ellátásokról szóló |993. évi III. tör-
vény (a továbbiakban: Szt.) 7. $ (1) bekezdésében meghatiáľozott eL|átások tekintetében a ren-
delet 1. $ (1) bekezdésben foglaltakon tulmenően kiteťed azBurőpai Szociális Kartát meg-
erősítő országoknak Magyaroľszźry teru|etén jogszenĺen taľtózkodó állampo|gáĺaíra is, ha az
ell átás hiánya a ŔszoruIő életét, te sti ép sé gé t v eszéIy eztetí.

(3) A renđelet hatáLya kiterjed az Szt. 3. $ (3) bekezdésében' a gyeÍmekek védelméľől és
gyámügyi ígazgatásről szóló |997. évi xXK. tĺĺrvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. $ (l) bękez-
dé sében me ghatáĺ o zottakĺa.

(4) A rendelet hatáLya kiterjed a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a Bu-
dapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormáĺyzat (a továbbiakban: onkoľmányzat)
tita| alapitott és fenntaľtott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyeľmekj ő|éti intéz-
ményekľe és az azok által nýjtott ęllátásokĺa, valamint az (I) bekezđésben meghatáľozott
személyeken kívülaz onkoľmźnyzatmás ĺjnkoľmányzatta|kötött ellátási szeruódése a|apjäna
Budapest VIII. keriiletében ellátásban részesülő személyekľe.

(5) A rendelet hatźiya kiteľjed a pénzbe|í és természetbeni ellátások, valamint a személyes
gonđoskodást nffitó ellátások tekintetében az onkormáĺyzat á|tal a|apított gazdasźtgi taľsasá-
gokľa, valamint az onkormźnyzat fenntartásában vagy műkodtetésében |évo intézményekre.



2. Eľtelmező rendelkezések

2. $ E rendelet aIkalmazásábarĺ:

a) család: az Szt.4. $ (1) bekezdés c) pontjában meghatźrozott feltételekkel ľendelkező
k<j zeli ho zzátartozók kĺĺzö s s é ge ;

b) egyedülálló azS^4. $ (1) bekezdés 1) pontjában meghatáĺozott személy;
c) egyedül éIő: azsń..4. $ (1) bekezdés e) pontjában meghatétrozott személy;
d) győgyszet a győgyszerforga|mazás titalźľros szabályairól szóló jogszabá|yban megha-

tźttozott gyógyszer és magisztľális gyógyszeľ,
e) hźút a\éIď<ezelésbe bevonható adósságtípusok :

ea)kozuzemi díjtaľtozás: vezetékes gźn-, átam-, távhő-szolgźitatási,víz- és csatomahasz-
nźiati, szemétszá|lítási, több lakást tafia|maző lakóépületekné|,háztömbc'knél központi
fritési díjtartozás, a _ bĺíľmely szo|gźůtatőnáI _ szabźtlyĺa|anu| vétęIezett szolgáltatás dĹ
jának, a szo|gáLtatás kĹ, illetve visszakapcsolási dijának, továbbá a jogi eljĺáľási díj a
peľ- és postakĺiltség kivételével,

eb) közösköltség-hátľa|ékafelújítási alap, rendkívĹili felújítási költség, célbeťlzętés hátľa-

lék a per- és postaköltség kivételével,
ec) a lakbéľ- és kapcsolódó kĹilĺinszolgáltatáSi díjak;

Đ hánartás: azSn.4. $ (1) bekezdés f) pontja szerinti személyek kozössége;
g) jĺivedelem: azSzt.4. $ (1) bekezdés a) pontjában meghatźtrozott bevétel;
h) közeli hozzátartoző: azSzt.4. $ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy;

Đ lakás fenntartásáva| kapcsolatos rendszeres kiadások: lakbér és kapcsolódó különszol-
gźitatási díjak, lakáshaszná|atí díj, albérleti díj, k<izĺis kĺiltség, villanyáram , vizfogyasz-
tás, gázfogyasztás, távhő-szo1gá|tatás, csatomahaszná|at, szemétszáILitás đija,hézkoz-
ponti fiítés díja;

j) önĺész: a hátralékkezelésbe bevont adósságtípusoknak a hátralékkezelési támogatáson
felüli összege, melyet a dijhátra\ék kezelésére jogosult adóssága cscikkentése éľdekében
az adősságkĺivetelés j ogosultja felé teljesít

k) rendkívüli élethelyzet: a kéręlmező á|ta| életvitelszeľíĺen lakott lakás elemi csapás vagy
más ok kĺivetkeztében megsemmisült vagy átmenetileg vagy taľtósan lakhatatlanná vált
va1y az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiiirítését ľendelte eI; a kére|mező
elhuný eltemettetéséről gondoskodik; a kére|mező sérelméľe bűncselekméný vagy
szabálysértést kĺivettek el, mellyel létfenntaľtása veszélybe került;

1) vagyon: azS*.4. $ (1) bękezdés b) pontjában meghatározott vagyon;

3. Hatásktiri rendelkezések

3. s Az onkoľmźnyzat Képviselő-testülete az Szt.-ben és a Gyvt.-ben a települési önkor-
mźnyzatok tészére meghatźrozott szociális táľgyu feladat- és hatáskörök gyakorlását, ameny-
nyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a polgiírmester hatáskörébe utalja.

4. Eljáľásĺ rendelkezések

4. s (1) A rendeletben szabáIyozott pénzbeli és természetben nffitható szociális ellátások
megá||apitása iránti kérelmet, a 9. $,21. $, 22. $-aiban foglalt kivétellel alőzsęfváĺosi Pol-
gáľmesteľi Hivatal szociális ügyeket ellátó szewezęti egységénél (a továbbiakban: Polgármes-
teri Hivatal) írásban kell előteľjeszteni.



(2) A szociális ellátások megállapítása iranti kérelemhez be kellmutatni vagy mellékelni kell:
a) a havi rendszerességgel jáÍć, _ nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből szaľ-

maző _ jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelozo hónap nettó jĺivedelemľől szóló
munkáltatóiigazo|ástvagy akiťĺzetettellátást igazolő utolsó havi szelvényt;

b) az e|Iátás megállapításźrő| szóló hivatalos dokumentumot,
c) nyugellátás esetében a Nyugđíjfolyósító lgazgatőság taľgyévre kiállított, vagy 30 napnál

nem régebbiigazo|ását a nyugellátás havi összegéről;
d) az a)-c), e), g) pontban foglaltak hianyában a munkaügyi kiľendeltségnek a kérelem be-

nyijtását megelőzo 30 napnál nem régebbi igazolását a nyilvantaľtásba vételľől és az
együttmfü<idésľő1,

e) a nem havi rendszerességge| szęrzętt vagy vállalkozásból szérmaző jövedelem esetén a
kéľelem benyújtásrĺnak hónapját kĺizvetlentil megelőző tizenkét hónap a|aĺt szerzett jövede-
lemľől sző|ő aNemzeti Adó- és Vámhivataláltal kiadott igazolást'

f) a pévbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításĺĺnak, valamint
folyósításának részletes szabályaíról szóló 6312006. (III.27.) Korm. ľendeletben meghatá-
rozottvagyonnyilatkozatot,

g) 30 napnál nem ľégebbi ígazolást a 18. életévęt betöltött, ĺjnálló jövedelemmel nem ľęndel-
kező nappali oktatás munkaľendje szeľint vagy felsőoktatási iĺtézłnény nappali tagozatán
tanulmányokat folytatő fiata| felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyárőI, az e rendelet-
ben meghat ározott egyéb dokumenfumokat.

(3) A (2)bekezdésben foglalt iratok benyújtásátő| a2. $ k) pontjában foglalt lakássalkapcso-
latban rendkívüli élethelyzetbe kerülő kérelmező esetében a Polgármesteľi Hivatal eltekinthet.

(4) A benyrijtott igazolások, nyi|atkozatok taľtalmának ellenőrzése érdekében a Polgáľmesteri
Hivatal megkeresheti:
a) az á||arrli adóhatóságot,
b) a polgaĺok személyĺ adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) azigazolást kiállító szeľvet,
d) ĺjnkormany zatí adőható s ágot,
e) az adat nyilvántaľtásźĺvégzó egyéb szervet.

(5) A Polgármesteri Hivatal, valamint aZ 1. $ (5) bekezdése szerinti szervek az e renđe|etben
szabáIyozott kéľelmek elbírálásához szfüséges köľülmények feltĺĺľása érdekében köľnyezetta-
nulmáný folyathat le, mely köľnyezettanulmány legfeljebb 6 hónapig érvényes.

(6) A ľende|et24. $ (2) bekezdése szerinti természetbęni rendkívĹili települési támogatás meg-
źilapítása irĺánti kérelem elbíľálása legalább 3 fős előkészítő munkacsoport (a továbbiakban:
eLokészítő munkacsopoľt) javaslata a|apján tĺjľténik. A munkacsopoľtban ľészľvevők kĺjrét a
polgármester határozza meg annak f,rgyelembevételével, hogy tagjainak több, mint a fele szo-
ciális vagy gyermekjóléti vagy köznevelési vagy egészségügyi vagy rendvédelmi teľĹileten
dolgozókból áll. Egyidej rileg több előkészítő munkacsoport is műkcidhet.

(7) Az előkészítő munkacsopoľt a kérelęmbęn foglaltak, a benyújtott igazolások, akére|mező
személyes meghallgatása' valamint a helyszíni környezettanulmány alapjánkészíti el a kéľel-
męző támo gatásáta v onatkozó jav asl'atáÍ.

(8) A kéľelem elutasítása esetén nem kell a|ka|mazni a (6)-(7) bekęzdésében foglaltakat.

(9) Az e rendeletben szabá|yozott szociális ellátások ügyintézésíhatźlrldeje esetében akoz-
igazgatási hatósági eljĺáľás és szolgáltatás á|ta|áÍLos szabályairól szóló 2004. évi CXL. töľ-
vényben, valamint az Sn..-ben foglaltak az fuźnyadőak.



(l0) A szociális ellátásban ľészesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, köľĹilmé-
nyek megvá|tozásárő| 15 napon belül k<iteles éľtęsíteni a Polgiĺrmesteri Hivatalt.

(1I) Az e rendeletben meghataľozott,jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítése esetén

azSzt. 17. $-a ľendelkezésęi az irányadók.

(I2) Az e ľendeletben meghatározott szociális ęllátások esetében az Sn.. 10. s (6) bekezdésé-
ben foglaltak szeľint a jövedelemnyíIatkozatban szereplő jövedeIem vélelmezhető.

(13) A személyes gondoskodást nyújtó ellátas iránti kérelmet a feladatot e|Iźtő, onkoľmĺíny-
zat źita| fenntaľtott intézmény vezetőjénél kell benyujtani. A kéľelem formai és taľtalmi ele-
meit kül<jn j o gszab á|y határ ozza me g.

5. Ellátások megállapításának általános szabályai

5. $ (l) Az e rendeletben szabá|yozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása soľán a
jtivedelemszźrritásná"| azSn..10. $ (2)-(6) bekezdéseiben foglaltakazirtnyadóak.

(2) Nem állapítható meg teleptilési, ľendkívĹili települési tĺĺmogatás, ha a kérelmezó vagy a

családjában é1ő egyéb személy vagyonnal rendelkęzik, kivéve a 2. $ j) pontjában foglalt la-
kás sal kapcsolatban ľendkívĹili élethelyzet esetében.

(3) Nem á||apithatő meg települési, ľendkívüli települési támogatás, amennyiben a kéľelmező
vagy acsaládjában élő egyéb személy a kéręlem benyújtását megeIóző 12 hónapon belül
a) az źi|anli foglalkoztatási szerwel való együttműködés keretében sziĺmára fe|ajéĺl|ott, a

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélkiiliek ellátásáról szőIő 199I. évi IV. t<iľvény

5a. $ (10a)-(10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalęhetőséget nem fogadjae|vagy a

közfoglalk oztatásra irányuló j ogviszonyát j ogellenesen megsztinteti;
b) a közfogLalkoztatásra iľanyuló jogviszonyát a munká|tatő a munka törvénykĺinyvéľől szóló

2012. évi I. tĺirvényben foglaltak szerint azorľrali hatályu felmondással sztintette meg;

c) akit az á|lałni foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törĺjlt az á|Iáskeresők nyilván-
tartásábő|,

(4) Nem állapítható meg települési, rendkívüli települési támogatás, amennyiben a kéręlmező
a) előzetes Letntőztatásban van, e|zátás btintetését, illetve szabađságvesztés büntetését tĺilti,
b) a közösségi egyiittélés szabályait nem tĄabe'
c) a lakókömyezete rendezettségének biztosításara vonatkozó feltételeket nem teljesíti,
d) családjában nevelt gyermeke kĺitelező óvodai nevelésének vagy iskolai tankötelezettség-
ének nem tesz eleget,
e) az źita|a lakott lakás jogszenĺ használatanak jogcímét nem tudja igazolni,
f) az onkormtnyzat tulajdonában lévő lakás esetében felmondási okot megvalósít aťlzetésí
kötelezettség kivételével.

(5) A (4) bekezdés b)-d) pontja szerinti feltételeket akére|mező családjában élő valamennyi
személy esetében is vizsgálni kell.

(6) A (2)-(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 7. $, u 19. $, 2I.-23. $-okban
szab á|y ozott tźlIrlo gatáso k e s etéb en.



II.Fejezet
Pénzbeli és teľmészetbenĺ ellátások

6. A pénzbeli és természetbeni ellátások formái

6. s (1) Az e ľendeletben meghatźrozott feltételek fennállása esetén az onkormźnyzat a jogo-
sult részére j<ivedelme kiegészítésére, pótlásaľa pérľ'belri és természetbeni szociális ľászorult-
ságtól fiiggő ellátásokat nyújt.

(2) 
^z 

onkoľmany zat szociźiis ľászorultság esetén a j o gosult szźmlźra:
a) települési támogatást

aa) gyógyszerkiadás viseléséhez,
ab) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó ht./ĺra\ék kiegyenlítéséhez,
ac) gźnszo|gáltatásból va|ókizáĺtĺs időtartamźratorténo fiitési díj kompenzáciőta,
aď) tźlb or onatás támo g atásár a,
ae) első osztályosok támogatásáta,
af) születés tźmo gatásáta,

b) rendkívĹili telepĹilési tĺĺmogatást
ba) létfennt aĺtást v eszé|y eńető rendkívüli élethelyzet támogatásźna,
bb) időszakosan vagy taľtósan létfenntaľtási gonddal küzdő személyek tźĺmogatásfua,
bc) fiĺtési költség viseléséhez

á||apitmegazszt45. $-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e renđeletben meghatá-
r ozott feltételek szeľint.

7. Telepiilési támogatás

7. $ Gyógyszerkíađás viseléséhez győgyszertámogatásra az a szociálisan rászorult személy
jogosult, akinek az Szt.49. $-ban szabáIyozott kozgyőgyellátás irĺánti kérelme jogerősen el-
utasításra keľĹilt és a havi rendszerességgel szedett gyógyszer kĺiltségének mértéke a család
egy főre jutó havi jövedelmének2}%o-átmeghaladja és

a) akinek havi j<lvedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 200oÁ-át, v agy
b) akinek családjában az egy fore jutó havi jĺivedelem nem ha|adjameg az ĺlregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 17 SYo-át, v agy
c) aki 70. életévet betöltött egyediilélő személy és a havi jĺivedelme nem haladjameg az
öregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének 27 5%o-źĺ, vagy
d) aki 70. életévet betölt<jtt személy és családjábaÍIaz egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja megazöľegségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének 25lYo-át,vagy
e) aki 80. életévet betöltött egyediilélő személy és havi jĺivedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450Yo-źt, v agy

Đ aki 80. életévet betöltött személy és családjáb an az egy főľe jutó havi jĺivedelem nem ha-

ladja meg az orcgségi nyugđíj mindenkori legkisebb összegének 375%-át.

8. $ (1) A gyógyszertámogatźts iľanti kéľęlemhez mellékelni kell
a) a kéľelem benyújtását megelő ző I hőnapnál nęm régebbi győgyszertźtrl igazo|ás a kérelme-

ző havi rendszeľességgel szedett gyógyszereinek kĺiltségéróI, melyet a győgyszertár ahá-
ziorvos igazo|ása a|apjźn állít ki,

b) a kérelmező havi rendszerességgel szedett győgyszereire vonatkoző 1 hőnapnál nem ré-
gebbi háziorvosi ígazolźst.

(2) A győgyszertttmogatás 6 hónap idotartamĺa kerül megállapításra.



(3) A győgyszertámogatásban ľészęsülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot
szeÍez' köteles erľől a Polgármesteń Hivatalt a fudomást szęrzést követő 5 napon beliil íľásban
értesíteni.

(4) A támo gatésra való jogosultséękezdo napja a kérelem benyújtása hónapjanak első napja.

(5) A gyógyszertámogatás havi összege 6.000,- Ft, mely összeg előre haľom hónapľa
egyĺisszegben keľĹil folyósításra.

(6) A győgyszertámogatásban részesülő kĺiteles atźlmogatási időszak |ejártźú követő 15 na-
pon belül a győgyszertát źita| részére kiállított számlfü benýjtásával a támogatási összeg
egészével a Polgármesteri Hivatal felé elszĺĺmolni.

(7) Azonkéte|mező' aki a (6) bekęzdésben foglalt elszĺĺmolási kötelezettségének hataľidő-
ben nem tesz eleget, ismételten győgyszertĺĺmogatásban ahatándő mulasztással érintett hóna-
pot követő |f hőnapignem részesülhet.

(8) Ha a jogosultsági feltételekben bekövetkező vźĺItozźs esetén a tźnrlogatásra való jogosult-
ság megszúnik, a gyógyszertźlmogatás folyósítását avźĺItozás bekĺjvetkezte hónapjának utolsó
napjával, legkésőbb avá|tozźstmegelozo folyósítási időszak utolsó ĺapjáva| kellmegszĹintet.
ni.

9. s (1) Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmoző szemé|yek ľészére hátta.
lékkęzelési támo gatás nýj tható.

(2) Az Önkormányzat ahźira|ékkezelési támogatással kapcsolatos egyes feladatait aJőzsefvá-
rosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Kcizpont) útjĺĺn |é.ŕljae|.

(3) A hátralékkezelési támogatás megállapításárafuźnryuló kéľelmet a Kĺizpontnálkell benyuj-
tani.

(4) A kérelem tartalmazza különĺjsen:
a) kéľelmező és a vele ktizös hźztartásban élők személyes és jövedelmiikĺe vonatkoző adata-

it,
b) u adóssággal éńntett lakáson fennálló ađósságtípusokat, a hátralékkezelésbe bevont

adósság összegét, amegáI|apítható hátraLéIď<ezelési támogatás összegét és aľiínyszámźú,
c) a vállalt önľész összegét,
d)akérelmezőnyilatkozataitazźtlrtalavá|Ia|tkĺ jtelezettségekľől.

(5) A kérelmező a kérelem benýjtásakor kĺjteles vállalni, hogy amennyiben védendő fo-
gyasztői nyilvantaľtásba kerül és nincs műszaki akadá|ya, gondoskodik az el&efizetős fo-
gyasztásmérők felszeľeléséről a hátralékkal éľintett árarl-, génszo|gá|tatás esetében.

(6) A kéľelęmhezmellékelni kell
a) a kérelmezonek az ađőssággal érintett lakás használati jogcímét igazo|ő adásvételi vagy

bérleti v agy hasznáIati szeruódést'
b) a hátralékkal éľintett lakásra vonatkozó kérelem benyújtását megelóző harminc ĺapná|

nem régebbi kĺjzĹizemi szervek á|ta| klá||ított đíjtartozás igazolást, illetve a szo|gá|tatźs
kikapcsolásaľa vonatk oző ígazo|ást'

c) a hátra|ékkal érintett lakásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzó havi valamennyi
lakásfenntartási kiadásokat igazo|ő számlalevelet,

đ) ahátraLék keletkezésének okaľól sző|ő nyi|atkozatot, egyéb dokumentumokat.



(7) A Kcizpont a (3) bekezdés szeľint benyújtott kérelmet a tźtmogatás megítéléséľe vagy el-
utasításaľa vonatkozó javaslatával egyutt a kérelem benýjtását kĺivető tizenöttjdik munkana-
pig a Polgrĺľmesteri Hivatalfelé továbbítja.

(8) Amennyiben a kérelmező a (3) bekezdés szerinti kéľelem benyújtását megelőző haĺom
hónapon keresztĺil részben vagy egészben a Központ hátralékkezelési tanácsadójával nem
mfütidĺitt egyĹitt, a K<izpont ezeĺhatźrldőt követően a kéľelmet a (9) bekęzdés szerinti javas-
|atáva| egyiitt továbbítja a Polgáľmesteri Hivatal felé.

(9) A Kĺizpont akéte|mezőve| az előzetes egyiittmfüödés során együttmúkĺldési megállapo-
dást kĺjt és az elozetes egyĹittmtĺködés időtartama alatt koteles vizsgálđ

a) a kéľelmezó ésháztartásźLnak jĺivedelmihelyzetét, havi bevételeit, kiadásait,
b) a hátralék felhalmoződástnak okait, mértékét, idótartamát,
c) a kéľelm ező hźlnartás ának fizetőkép e s sé gét é s ťĺzetési haj landó ságát,

d) az ĺinĺész és a havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési képességét és készsé-
gét, ennek keretében vizsgáIja a kérelem benyrijtásakoľ és a hátra\é|<kezelési szolgá|tatás
igénybe vételekor fennálló egy főre jutó jövedelem és a havi rendszęresen jelentkező kia-
dások arárlyźi,

melyek egyĹittes figyelembe vételévęl đo|gozza ki a j avaslatát.

(10) A (9) bekezdés szerinti előzetes együttmúködés alól mentesül azon kéľelmező, aki ĺinľész
ťĺzetését egy összegben vállalja vagy akinél közüzemi đíjtartozás miatt a szo|gá|tatást kikap-
csoltiĺk.

10. s (1) A hátľalékkezelésbe bevonható adóssággal rendelkező személy vagy család hátra-
lékkezelési támogatásra j ogosult, amennyiben

a) a hźtra\éka a hźttralékkezelésbe bevonható adósságtípusok kozé tartozik és egyiittes ĺisz-
szegtik legfelj ebb otszázezer forint,

b) a hátralékkezelésbe bevonható hátralékok valamelyikénél fennálló tartozása legalább két
havi, legfeljebb huszorľrégy havi, kivételt képez ez aIő| azon kérelmezó' aki a kérelem
benffitásakor a hátralékkal érintett szo|gáItatőval megkötött, érvényes részletÍizetési
szerződéssel rendelkezik és az abbarl foglaltakat szerzőđésszeľíĺen teljesíti,

c) aháńartásban az e1y főre jutó havi jövedelem nem haladjameg az oregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 250 yo-át, egyedülélő esetén a300%o-át,

d) komfoĺtfokozattól fiiggetlenül az adóssággal érintett Budapest VIII. kerület teľületén lévő
lakásban lakik,

e) a (2) bekezdésbęn meghatarozott elismert lakásnagyságban lakik,
f) vállalja az ontész megťĺzetését,
g) a Kĺizpontnak az 9. s (9) bekezdésę szeľinti javaslata a támogatás megállapításźra vonat-

kozik,
h) vállalja a 16. $-ban meghatźrozott hátľalékkeze|ési tanácsadáson való részvéte|t,
i) igazol1a, hogy az az adőssággal éľintett, a kéľelmezo á|taL életvitelszenien lakott ingatlan

lakás céljára szo|gá|.

(2) A lakás elismeľt nagysága: egy-két fĺĺ esetén legfeljebb 75 m2 és minden további személy
utan legfeljebb 15-15 m2.

11. s (1) A polgĺáľmester a Képviselő-testĹilet humánszolgá|tatási hatásköreit gyakorló Bizott-
ságanak (a továbbiakban: Bizottság) javaslata a|apján dönt azon család vagy szemé|y hátra-
lékkezelési támogatásravalőjogosultságáľól, akik a 10. $ (1) bekezdés a)-b), d)-i) pontjában
foglaltaknak megfelelnek és a hánartásban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 o/o-át, egyedülélő esetén a 4000Á-źń.



(2) A polgáľmester a Bizottság javaslata alapján dĺjnt azon család vagy személy hátľalékkeze-
lési támogatásra való jogosultságáról, akik a 10. $ (1) bekezdés a)-d), f)-i) pontjában foglal-
taknak megfelelnek.

(3) A polgáľmester a Bizottság javaslata alapján dönt azon család vagy szeméIy hátra|éIď<eze-

lési tĺámogatásra való jogosultságáról, akik az adóssággal érintett lakásban jogcím nélktili
használóként laknak és a 10. $ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelnek, azza|, hogy esetĹik-

ben a hátra|ékkezelési szolgá|tatásba bevonható adósságtípusok közĹil csak a lakbéľ, lakás-
haszná|atí díj és kapcsolódó kiilĺinszolgáltatási díjhátľalék vonható be.

12. $ Nem jogosult hátra|é|<keze1ési támogatásraazaszemély vagy család
a) akinek htnra|ékkęzelési támogatás ügyben visszafizetési kötelezettsége áll fenn és an-

nak teljes méĺtékben nem tett eleget,
b) akinek 24 hőnapon beltil hátra|éIď<ezelési szolgá|tatás inínti kérelme ügyében indult

eljaľás a folyósítás feltételeinek nem teljesítése miatt megsztintetésre kerĹilt,
c) aki az áIta|a lakott lakáson k'lvn| azsń'. 4. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti más ingat-

lannal is rendelkezik,
d) akinek a kérelemmel érintett lakásľa tartási vagy életjaraďékj szerződése van,
e) aki jogosulatlanul és ľosszhiszeműen vett igénybe szociális támogatást és visszafizeté-

si kötelezettségének teljes mértékben nem tett eleget'

13. s (1) A hátľalékkezelési támogatás méľtéke
a) a bevont adósság 70%o-a az onrész ľészletekben t<iľténő megfizetése esetén,
b) a bevont adósság 80%o-a az öĺlĺész egy összegben t<irténő megfizetése esetén, amennyiben

a bevont adósság ĺisszege nem éľi el a 200.000,- Ft-ot,
c) a bevont adósság 75%o-a az onrész egy összegben történő megfizetése esetén, amennyiben

a bevont adósság összege 200.000,- Ft vagy annál magasabb.

(2) Aháttalékkezelési támogatás összege legfeljebb kettoszźnotvenezet forint.

14. s (1) A ahátta|ékkezelési támogatás - az adős vállalásától fiiggően az egy összegben vagy
havi részletekben _ az ađósságkövetelés jogosultja részérę átutalással keľül folyósításra utó-
lag, minden hónap 15. napjáig.

(2) AhátraIékkezelési támogatás folyósításanak feltétele, hogy atźlmogatásľa jogosult ahátra-
lékkezelési tiímogatás megállapításáľól sző|ő határozat jogerőľe emelkedését kĺivető 15 mun-
kanapon belül:

a) az adósságkövetelés jogosultjával a megállapodást, vagy arész|etťlzetési szerzođést meg-
köti, és

b) az első alkalommal befizetett oĺľészró|lekľől szóló igazo|ást a Polgármesteri Hivatalnak
bemutatja, és

c) ahátta|ékkezelési tanácsadóval ahátra|ékkezelési megállapodást megköti.

(3) A (2) bekezďésében meghatáĺozott hataľidő a hátralékkezelési támogatásra jogosult íľás-
ban benyújtott, indokolással ellátott kéľelme a\apján egy alkalommal tizenot munkanappal
meghosszabbítható, melyet legkésőbb ahatánđő utolsó napjźig lehet benýjtani a Polgĺírmes-
teri Hivatalhoz.

(4) Amennyiben a hátralékkezelési támogatásľa jogosult személy a kéľelmében egyĺisszegii
önľész befizetését vá||alta és a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz e|eget, az
ĺjnĺész részletekben töľténő ťlzetésére a 9. $ (9) bekezdésében foglalt előzetes együttmiĺkĺldés
és a Központnál benyújtott ismételt kéľelem benyújtását követőęn van lehetősége.



(5) Az ĺĺnľész ľészletekben történő megfizetése ęsetén az adős rész|etťĺzetési ktitelezettségé-
nek minden hónap 20. napjáíg köteles eleget tenni és azt igazo|ru a Központnál, a targyhavi
díj ak b eťĺzeté sének ígazolása mellett.

(6) A hźtra\éh,kezelési támogatás rész|etekben történő folyósítása esetén az ĺjnkormźnyzati
tiĺmogatás ĺisszegének megáLlapításakor a legkĺizelebbi 0 vagy 5 forintľa végzódo összegre
t<jľténő felfelé kerekítés szabáLyai érvényesiilnek.

(7) 
^hátra|éI<keze1ési 

támogatás rész|etekben töľténő folyósításanak időtaľtamaLegfe|jebb 24
hónap.

15. $ (1) A Központ által nyújtott hátralékkezelési tanácsadás egyéni vagy csoportos lehet, a
hátra|é|<kezelési tanácsadőhatározzamęg,hogy az adósnak melyiken kell részt vennie.

(2) 
^ 

hátralékkezelési tanácsadő á|tal ellátott feladatok:
a) tájékońatja az adőst ahźnra|ékkezelés formáiról, feltételeiről,
b) az adós általlakott lakásban a 4. $ (5) bekezdés szeľinti kĺimyezettanulmĺányt végez,
c) az adós hozzájáru|ásával megvízsgáIja az adős háńartásźnak gazdá|kodását, fizetési ka-

pacítását és készségét, és ennek a|apjanjavaslatot tesz ahátľa|ékkęzelési szolgéĹtatź.sba
töľténő bevonásra'

d) az adósság reĺđezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást (a továbbiakban:
hátr a|é|<kezel ési me gállapo đás) köt,

e) a hźtralékkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot taľt és legalább havonta egy
személyes talá|kozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri a hátralékkezelési megálla-
p o dásban fo gl altak b etartását,

f) szfüség esetén kezdeményezi ahźÍralékkezelési támogatásra vonatkozó döntés módosítá-
sát,

g) közremfüödik a 9. $ (3) bekezdés szerinti kéľelem ĺjsszeállításában és továbbítja az 9. s
(7 ) bekezdésében fo glaltak szeľint,

h) megköti akérelmezóveI az 9. $ (9) bekezdésben foglaltak szerinti egyĹittműködésľől szóló
megá1lapodást,

i) közremfüĺidik egyéb tĺímogatási lehetőségek fe|tźrásában, igénybevételében, segítséget
nýjt az ęze|<ľę vonatkozó kérelmek összeállításában,

j) megkĺiti a hátralékkezelési tlímogatásra jogosulttal az adósság rcndezésének feltételeiľől
szőló hátr alékkezelési me gállap o dást,

k) figyelemmel kíséľi a hátralékkezelési megállapodásban foglaltak betartását,
l) írásban tájékońatja a Polgármesteri Hivatalt, ha az adós a hátra|é|<kezelést nem veszi

igénybe,
m) minden hónap utolsó napjáig írásban tźljékoztatja a Polgármesteri Hivatalt,ha az adős az

önľész- vagy a havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési ktjtelezettségének
adott hónapban nem tesz eleget,

n) sziikség esetén írásban kezdeményezi a hátra|ékkezelési tiímogatásra vonatkozó döntés
módosítását, a tźlmogatás folyósításanak megsztintetését.

(3) A hátralé|<kezelési megállapodás az adósnak a K<izponttal kĺĺttĺtt megállapodása, mely
tarta|mazza különĺj sen az adős

a) hátralékkezelé s i tanác s adó v a| v a|ő kap c s o l attaľtás anak mő dj źlt, gy akoriságát'
b) egyĹittmfüĺidési kĺjtelezettségének szabá|yait a hátralékkezelési szo|gáLtatás során,
c) hátralékkezelési támogatást megállapítő hattrozatban foglalt kĺjtelezettségek teljesítésé-

nekigazo|ási módját,
d) több típusú adóssága esetén a hátralékkezelésbe bevont adósságtípusokat és a hátralékke-

zelési támogatás megoszlásán ak arźny át.



16. s AZ adós a hátra|é|rkezelési tanácsadóval sziikség szerint taľt kapcsolatot, mely havonta
legalább egy alkalommal kötelező, ennek során kĺjteles bemutatni is igazolni az onrész és a
havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek teljesítését.

17. s (1) A hátľalékkezelési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza
kelltéľíteni, ha a jogosult

a) aháta\ékkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b) az áLta|avállalt adósságtöľlesztés havi részletét nem teljesíti, vagy
c) ahźira|ékkezelési szo|gźitatás igénybevételének időtntarĺa alatt a lakásfenntaľtási kiađá-

sokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének egy hónapig nem tesz eleget.

(2) 
^hátra|é|<keze1ési 

támogatás a korábbi támogatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti meg-
sziintetésétől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

(3) Ugyanazon kérelmező vagy hźzhrtásanak taga részére a hátra|ékkezelési szolgáItatás
|ezźrásátőI. ide nem értve az (1) bekezdés szerinti megsziintetést - sziímított24hőĺapon be-
lü1 hátralékkezelési támo gatás nem állapítható meg.

(4) Amennyiben a hátľalékkezelési szo|gźitatźsban részesulő a 9. $ (5) bekezdésében foglal-
taknak nem tesz eleget, hźtralékkezelési támogatás a hátra|éIď<ęzelési szolgáltatás Lezźrásźiő|
szrĺmított 48 hónapon beltil ismételten nem állapítható meg.

18. $ Amennyiben a hátralékkezelési támogatásban részesülo szeméIy atźtmogatás folyósítá-
sának időtartama aLatt e|ha|á|ozik vagy a tartozással érintett lakásból elk<jlttlzik, az e|halá|o-
zássa| vagy elköltozéssel érintett hónapra járó támogatás teljes <isszegben folyósításra kerül,
azonban atźlmogatźls további folyósítását meg kell sztintetni.

19. s (1) Az onkoľmźnyzattáĺgyév októbęr 15. napjátó|tźrgyévet kĺjvető április 15. napjáig
Budapest VIII. kerĹiletkozigazgatási teľületén lévő lakőháZ gázvezetékének felújításából adó-
đő, gźnszo|gáltatásból valőkizźrźts időtaľtamára az onkoľmányzatituLajdonában lévő lakások
bérlőinek a tĺjbbletkiadások pőt|ásźůloz fiitési díj kompenzációs tĺímogatást (a továbbiakban:
fiitési díj kompenzáció) nyujt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gtzszo|gtt\tatásból történő kizérćs |<lzźtrő|ag a |akćhaz egészét
éľintő gázvezeték(einek) felújításából ađódó, gźnszo|gá|tatásból t<jľténő kizarás időtartarntra
vehető figyelembe.

(3) Fĺitési díj kompenzációban részesülhęt az a csa|ád vagy Személy, akinek egy főre jutó havi
nettó jtĺvedelme nem haladja meg az ĺiľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400
oÁ-át, és aki igazoIja, hogy az ađot| |akőhźnban és az onkoľmĺányzat tulajdonában lévő
lakásban bérlőként lakik.

(4) Fútési díj kompenzáciőta iľanyuló kérelmet a 19. $ (l) bekezdésében meghatfuozott
időtartamot ktjvető 45 napon belül lehet benyújtani.

(5) A kérelenlhezmellékelni kell:
a) a kérelem benyújtását megeIóző havi elektromos źtraĺrl szolgá|tatő áltď kiállított

r észźr amszám la kivonatot,
b) bérleti szerzódést.

(6) Fűtési díj komperuáciő llgyanazon lakásra a 19. $ (1) bekezďés szennti idótartamra
vonatkozóan egy alkalomma| á||apítható meg.
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20. $ (1) A fiĺtési díj kompenzáció fixösszegi és az alábbi gtnszolgá|tatásból valő kjzátás
időtartam-kategóriak szerinti :

a) amennyiben a gázszolgźtItatásból va|ők'lzźlrás időtartama 1-15 napig taľt, abban az esetben
5000 Ft,

b) amennyiben a gźnszolgźt|tatásból va\ő L<lzárás időtartama 1'6-30 napig tart, abban az
esetben 10.000 Ft,

amennyiben a gázszolgáltatásból való k.lzźrás időtartama 31 nap vagy allrĺáI több ideig taľt,
abban az esetben 15.000 Ft.

(2) 
^ 

fiítési díj kompenzáció folyósítźsa az elektľomos áľam szolgźtltatőszőn|ájara történő
átutalással a kérelmező fogyasztói számĺĺnak feltiintetésével tĺĺĺténik.

21. s (1) Atźtboroztatási tĺĺmogatásta az onkormźnyzat fenntaľtásában lévő vagy általa mű-
ktidtetett oktatásĹnevelési intézmény vezetójének javaslata alapjtn az a szociáIisan rászorult
gyeľmek jogosult, al<t az onkormanyzat feĺlrfintásábarl lévő vagy á|ta|a mfüĺidtetett oktatási-
nevelési intézménybe jár vagy onkormanyzat feĺlrÍartásában lévő gyeľmekjóléti íntézmény
ellátottja, a káptalanfiiľedi és magyaľkútiintézményítáborcńatás biztosítása érdekében.

(2) Az intézményvezető az (1) bekezdés szerinti javaslatát a gyermek szociális helyzetének,
intézményben nyújtott magatartásának, a gyermeket tanítő pedagógusok véleményének figye-
lembevételével teszi meg.

(3) A táboroztatétsi támogatás kĺjzvetlenül a tábort üzemeltető gazdasźryi taľsaság szám|ájáľa
utólagosan kerül átutalásľa, részletes besziímoló és szĺĺmlamásolat ellenében.

(4) A táboroztatási támogatásra felhasználható keľet intézmények ktizĺjtti felosztásaróI az in-
tézményv ezetők j avasLata alapj źn a B i zottság dönt.

22. $ (1) Az onkormźnyzat a Budapest VIII. kerületben az adottév július 15. napján érvényes
lakóhellyel rendelkező keľületi vagy keľĹileten kívĹili kciznevelési intézményben tanulmányait
első alkalommal megkezdő leendő első osztályos általanos iskolai tanulók részéľe iskolakez-
dési tĺámogatást nyúj t.

(2) 
^ 

támogatás az onkormźnyzat fltal meghatátozot|Józsefuaľos káĺya elfogadó helyeken
targyév december 3|. napjáig beváltható 5000 Ft éľtékű vásáľlási utalvány formájában keľĹil
kifizetésľe.

(3) Az utalványok a diríkok tĺirvényes képviselői előzetes kiértesítés mellętt a Polgrĺľmesteľi
Hivatalban évente auguszľus 0l. napja és szeptembeľ 10. napja között keľiĺlnek túaďásra.

(4) A (2) bekezdés szeľinti elfogadó helyekkel az e $ szerinti támogatás fe|hasznáIásaľól szó-
ló megállapodást a polgáľmester köti meg'

23. s (1) Kérelemľe a gyeľmek születésére tekintettelegyszeri támogatás nyújtható a Budapest
VIII. kerületben érvényes lakóhellyel rendelkező újsziilĺ]tt gyeľmeket Budapest VIII. kerület-
ben saját hźztartźsában nevelő tĺirvényes képviselő tészére.

(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek sziiletését ktjvető
harmadik hónap utolsó napjźig.

(3) A kéľelemhez mellékelni kęll a gyermek születési anyakĺlnyvi kivonatát, valamint a ké-
reImęző nyilatkozatát,hogy a gyeľmeket saját háztaÍtáséIban Budapest VIII. kerületben neveli.
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(4) A tĺĺmogatás az onkormźnyzat által meghatźrozoĹtJózsefuaros kźrtya elfogadó helyeken a
megállapítás hónapjátőI szélmitott hat hónapon beltil beváltható gyeľmekenként 5.000,- Ft
értékú vásaľlási utalvány formájábankeľtil átadásra a Polgármestęľi Hivatalban.

(5) A (4) bekezdés szerinti elfogadó helyekkel az e $ szerinti támogatás felhaszná|ásaľóI szó-
ló megállapodást a polgáľmester kĺiti meg.

8. Rendkívĺili telepĺilési támogatás

24. $ (1) A rendkívüli teleptilési támogatás pénzbeli formában a létfenntartást veszélyezteto
ľendkívĹili élethelyzetbe került, valamint pénzbeli és természetbeni foľmában az időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak
szerint eseti jelleggel nyújtható támogatás.

(2) A természetbeni rendkívüli telepiilési tiímogatás nyrijtható
a) étkezési Erzsébet-utalvány formáj ában vagy
b) lakhatáshoz kapcsolódó ľendszeres kiadások viseléséhez, elsősorban a lakásfenntaľtással

összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, amelyek megfizetésének elmaradása a kérel-
mező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) Az (1) bekezdésben meghatátozott rendkívüli településítźmogatás azon személy tészéte
állapítható meg, aki

a) egyediil élő és a havi j<iveđelme nem haladja meg az oregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 200%-át vagy családj źlban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének I 50oÁ-át v agy

b) egyedül é1ő és a havi jöveđelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200o/o-át, de nem haladja męg az öregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb
összegének 300%-át vagy családj ábarĺ az egy főre jutó havi jövedelem megha|adja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének |50yo-át, đe nem haladja meg az
ĺire gsé gi nyugdíj mindenkoľi le gkisebb ĺi ssze gének 25 O%-at.

(4) A rendkívüli települési támogatás irĺánti kérelmet a ľendkívtili élethelyzet bek<ivetkeztétől
szźlmított 8 napon belül, haláleset esetében a temetési költséget igazo|ő szétmlra kiállításától
szárritoÍt 6 hónapon belül kęll benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell

a) a rendkíviili élethelyzetet igazo|ó dokumentumot,
b) haláleset esetében akére|mező nęvére kiállított temetési száĺľia ęredeti pé|đźnyát, aha-

lotti anyak<inyvi kivonat másolati pé|darryát.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételeket nem kell a|ka|mazĺi a 2. $ k)
pont szerinti lakás megsemmisülése vagy lakhatat|annáváLásavagy kitiľítésével kapcsolatban
rendkívüli élethelyzetbe kerülő kérelmezők esetében.

(6) A temetési költségekľe hivatkozással benyújtott rendkívüli települési támogatás azofi sze-
méIy tészére állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetéséről annak ellenére gondos-
kodott, hogy arra nem volt kĺjteles vagy taĺtźsaĺa köteles hozzátafiozó volt ugyan' dę a teme-

tési költségek viselése a saját vagy családja létfenntaľtását veszéIyeńeti.

(7) A rendkívüli é|etheIyzetľe temetési költségekľe tekintettel megállapított ľendkívĹili tele-
pülési táłnogatźs a Polgármesteri Hivata|banházipéĺlńźraútján kerülkifizetésre a megállapí-
tástól szźlmitott 15 napon belül. A tęmetési költségre nýjtott támogatás esetében atámogatás
összegét vagy a kéľelem elutasításának tényét az arrő| szőIő hatźltozat szźtmával egyĹitt az eÍe-
deti temetési szám|árará kell vezetrĺ és ań. akére|męző tészére vissza kell adni.
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(8) A rendkívüli települési tźlmogatźls a (7) bękezdésben, valamint a27. $ (5) bekezdésében
foglaltak kivételével a tźtmogatás megállapítását követő 15 napon belül keľül kifizetésre a
lakhatáshoz kapcsolódó ľendszeręs kiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében a szol-
gá|tatő fe|é áb,Ía|ással, az Erzsébet-utalviĺny a Polgármesteri Hivata| hazi péĺlńźrźharl vagy
postai úton keriil éúadásra a jogosult részéte.

25. s (l) A létfenntartást veszélyeztető rendkíviili élethe|yzetbe kerülő személyek részéte
ľendkívĹili teleptilési támogatás évente egy alkalommal adhatő, összege

a) lakás megsemmisĹilése, lakhatatlannává|ása, életveszély miatti kitiľítése esetében legfel-
jebb 100.000 Ft,

b) temetési k<iltségek esetében 30.000 Ft, amennyibeĺ az elhuný személy eltemettetésének
költsége ennél kevesebb, abban az esetben a temetési szźrĺiźn szeľeplő <isszeg,

c) kérelmező séľelmére elkĺjvetett búncselekmény vagy szabáIyséľtés esetében legfeljebb
30.000 Ft.

(2) 
^z 

iđőszakosan vagy taľtósan létfenntaľtási gonddal kiizdő személyek részére rendkívüli
települési tĺímogatás a24, $ (3) bekezdés a) pontja esetében évente legfeljebb négy alkalom-
ma| a 24. $ (3) bekezdés b) pontja esetében évente legfeljebb két alkalomma| á||apítható meg.

(3) A (Z)bekezdésben meghatározott a ľendkívüli települési tlámogatás legkisebb összege ese-
tenként 5.000 Ft,legmagasabb ĺisszege legfeljebb 25.000 Ft.

(4) A targyévben megállapíthatő az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonđdal kíjrzdő
személyek részéte a rendkíviili települési támogatás éves ĺisszege nem haladhatja meg

a) a 60.000 Ft-ot a 24. $ (3) bekezdés a) pontja szerinti személy esetében,
b) az 50.000 Ft-ot, aki egyediil é1ő és a havi jöveđelme meghaladja az öregségi nyugdíj

mindenkoľi legkisebb összegének 200yo-źIt, de nem haladja meg az ĺlľegségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250yo-źLt,

c) a 40.000 Ft-ot, aki egyedül élő ós a havi jĺĺvedelme meghaladja az orcgségi nyugdíj
mindenkoľi legkisebb összegének 250%-at, de nem haladja meg az öregségi nyugđíj
mindenkoľi legkisebb ĺisszegének 300yo-źLt,

d) az 50.000 Ft-ot, akinek családjában aZegy foľe jutó havi jĺivedelem meghalaďjaazorcg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ĺlsszegének 150%o-źú, de nem haladja meg az öľegsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200yo-át,

e) a 40.000 Ft-ot, akinek családjában az egy főre jutó havi jĺĺvedelem megha|adja az öteg-
ségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének200%o-át, de nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(5) 
^z 

a rendkívüli telepiilési tĺímogatásľa jogosult személy, akinek családjában a Gyvt. sze-
ľinti rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezményľe jogosult gyeľmek éI, a (4) bekezdés a) pont-
jábarlmeghatározott éves összeg nem haladhatja meg a 40.000 Ft-ot.

(6) A 25. $ (4) bekezdésben meghatarozott ľendkívüli települési támogatás iľánti kérelmek
benýjtása köztitt vgyanazorlkére|mezo _ egyedül élő személy vagy család _ esetében lega-
lább hráľom hónapnak kell eltelnie.

(7) Nem áIlapíthatő meg rendkíviili települési támogatás azoĺ időszakosan vagy tartósan lét-
fenntartási gonddal küzdő személy részéte

a) aki - saját maga vagy családtagja(i) - jogosulatlanul vett igénybe pénzbeli vagy teľmé-
szetben nyújtott települési támogatást, rendkívüli települési támogatást és visszafizetési
kĺitelezettségének teljes méľtékben nem tett eleget, kivéve ha részLetťlzetési megállapo-
dás alapj an ťlzetési kotelezettségének határidőben eleget tesz, vagy
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b) akinek - saját maga vagy családtagja(i) - az onkoľmányzat felé helyi adó vagy adók
mőďjaru behajtandó końartozźs fizetési kcjtelezettsége áL| fenn, amíg aztnem egyenlĹ
tette ki, kivéve ha ľészletf,rzetési megállapodás alapjén fizetési kötelezettségének hatźr-
időben eleget tesz.

26. s A 24. $ (1) bekezdésében foglaltakon felül hivatalból évente maximum 20.000 Ft tisz-
szegben teľmészętbeni rendkívüli telepiilésí tźlmogatás állapítható meg annak a szociálisan
rászoruló személynek, akinek M egy foľe jutó havi jövedelme nęm haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb <isszegének 3 50%-át.

27. s (1) A biztonságos lakhatás arlyagi lehetőségeinek megteremtése érdekében a frĺtési
költség viseléséhez fiĺtési hozzájnu|ás állapítható meg annak a Budapest VIII. kerület köz-
igazgatási teľĹiletén lévő ingatlannalrendelkező lakástulajdonosnak vagy bérlőnek, akinek

a) htLztaÍtásában az egy főre jutó havi j<ivedelem nem haladja meg az öľegségi nyugdíj
mindenkori legkisebb ĺisszegének 250%o-źIt,

b) a kérelmező, valamint háztartásának tagja(i) élewitelszerííen a kéľelemmel éľintett
lakásban él(nek).

(2) A kérelemhęz mellékęlni kell:
a) a lakásban lakás jogcímét igazoIő adásvételi, béľleti, vagy haszná|ati szerződést,
b) a f,ĺtési energia szo|gá|tatőjźnak a kéľelem benyújtását mege|oző hónapban kiállított

szźm|aleve1ét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájźru|ás megállapításafuźntikérelem minden év november 1.

napjától atźrgyévetkövető év februar utolsó ĺapjáígnyújtható be.

(4) A fiĺtésihozzájaĺulás december, január, február hónapokĺa állapítható meg.

(5) A fiitési hozzájáru|ás clsszege 3000 Ft/hó, amely a kérelmező lakcímére utólag, minden
hónap 5-éig postai úton kerĹil folyósításra.

(6) A kérelmezotahozzájátrulás a kérelem benyújtása hónapjanak első napjától illeti meg.

(7) A fiitési hozzájźru|as évente ugyaÍLazon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható meg,
flig getlentil a lakásb an é|ő szemé|y ek és hánaĺás ok számátó 1.

(8) Amennyiben a kérę|męzo a fiĺtési hozzájźĺruIással támogatott ingatlanból elköltözik, a
tĺímogatásľa való jogosultságot avźitozźts hónapjának utolsó napjźna| meg kell sztintetni.

9. Lakókiirny ezet rendezettségének biztosÍtása

28. s A lakókömyezetrendęzęttségének biztosítása kĺirében akéreImező az á|tala életvitelsze-
ríien lakott lakźrs áIlaganak és ľendeltetésszęruhasznáLhatőságźnak, valamint higiénikus álla-
potĺínak biĺosítása körében köteles

a) a lakásra vonatkozó jogszerű hasznź.lratigazo|ásźra, és
b) a lakás a mindennapi életvitelhez (a|vás, fózés, étkezés, mosogatás, tisztálkodás, mosás,

stb.) sztikséges bútoľokkal, berendezésitárgyaLď<a|, eszközokkel való ellátásara, és

c) akozszolgáltatások (elektľomos áľam, víz, gźn,tźwhő stb.) szabályos vételezésére, és

d) egytittmfü<jdni a fertóző betegségek kialakulásrának és terjedésének megelőzése cé|jábő|
a lakás ľágcsálóktól, kánevőktől való mentesítésében, és

e) a l akás p ad|ő zatźnak, fa|azatának fo lyam ato s ti sztán tartásźn a, takar ításár a, és
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f) a mosásra, valamint a rendszeľes tisztálkodásra szolgáló vizes helyiség(ek) és a minden-
napi hasznéĺ|atra alkalmas módon kiépített és meglévő személyes haszná|atu illemhely
ľendeltetés szeru hasznźiatáĺa, rendszeres takaľítás ára, és

g) á|laŕÍartás esetén az á'Llattartźsľa vonatkoző szabá|yok betartásara.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

10. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások foľmái

29. s (1) A szociálisan rászorulók részére az onkoľmányzat a szeméIyes gondoskodást nyujtó
ellátások keretében e rendelet szerint biaosítja a szociális a|apszo|gáItatásokat és szakosított
ellátásokat:

a) étkeztetést,
b) hází segítsé gnyúj tást,
c) jelzőrendszeres hĺŁi segítségnyújtást,
d) családsegítést,
e) nappali ellátásokat.

(2) Az onkoľmanyzat a szęmélyes gondoskodás keretébe tartoző szakosított ellátások kĺiztil
az átmeneti e|he|yezést nffitó intézmény típuson beltil az időskoruak gondozőházátbiztosítja.

30. s (1) Az onkoľmźnyzat a személyes gondoskođást nyrijtó ellátások keretében e rendelet
szerint biztosítja a gyermekjóléti alapellátásokat:
a) gyermekjóléti szolgáltatást,
b) gyeľmekek napkĺizbeni ellátást,
c) gyermekek átmeneti gondozást.

(2) Az e rendeletben meghatźtrozolíszemélyes gonđoskodást nyújtó ellátások és a bölcsődei
gyermekétkeztetés íntéznlényi téľítési đíját az onkoľmanyzat külön önkormanyzati rendelet-
benszabéiyozza.

11. Szocĺális alapszolgáltatások

31. $ (1) A 29. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti étkeztetésre jogosult az az Sń.. 62. $ (l) be-
kezdés szeľinti szociálisan rászorult személy, akinek havi jĺivedelme vagy családjában M egy
foľe jutó havi j<ivedelem nem haladjameg az öregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegé-
nek600%o-źú.

(2) Az (1) bekezdésben meghatźrozott étkeztetést az onkoľmanyzat aKozpont útjan biztosítja
a nappali ellátások keretében, valamint hźnhoz szállítással, valamint Népkonyha mfüĺjdteté-
sével.

(3) A 29. $ (1) bekezdés b) pontjában meghatźrozotthazísegítségnýjtźstazonkoľmányzat a
Közpo nt tftj án bizto sítj a.

(4) A 29: $ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jelzőrendszeľes házi segítségny($tást az
onkoľmĺány zat a Kozpont útj án biztosítj a.

(5) A 29. $ (1) bękezdés d) pontjában meghatźtľozott családsegítést az onkoľmányzat aKóz-
pont útjan biztosítja.
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(6) A 29. $ (1) bekezdés e) pontjában meghatźrozott nappali ellátásokat az onkoľmźnyzat a
Központ, azSń' 120. $-a a|apjanmegkötött ellátási szetződés útjĺán biztosítja.

12. Szakosított el|átások

32. s A2g. $ (2) bekezdésében meghatźrozott időskoruak gondozőhźna ellátást az onkor-
mźnyzat a Központ útjan biztosítja.

13. Gyeľmekj óléti alapellátások

33. s (1) Az Önkormányzat a gyeľmekj ő|éti szo|gáltatást a Központ önálló intézményegysé-
geként működő Gyermekjóléti Kĺizpont útjan biztosítja.

(2) Azonkoľmrínyzat a bölcsőđei ellátást afenrltartásában lévő bölcsődék útjan biztosítja.

(3) Az onkormrĺnyzat a gyermekek átmeneti otthona ellátást 3-18 éves gyeľmekek részéte a
Központ, 0-3 éves koru gyeľmekek részéľe ellátási szęrződés útjan biztosítja.

34. s (1) A gyeľmekek átmeneti otthonában történő átmeneti gondozás a szülő kérelméľe vagy
beleegyezésével, a Kĺizpontná| a csa|ádgondozó javaslata a|apjarl az intézĺnény vezetőjénéI
kezdeményezhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kéľelmet az intézsnényvezető saját hatáskĺjľben birá|ja el a ktivet-
kező szempontok a|apján:
a) aziLLetékesség és hatáskör vizsgá|ata,
b) az elhelyezés siirgőssége, kľízisjellege,
c) a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi áI|apota,
d) a gyermek életkora,
e) speciális ellátási igények,
f) az iires férőhelyek megléte.

(3) Az átmeneti gondozásba vételhez a gyeľmekek átmeneti otthona köteles beszerezli a
GyeľmekjólétiKĺizpontáIta|készitettkörnyezettanulmáný.

(4) Budapest VIII. kerületi lakóhellyet rendelkező Gyermekek Átmeneti otthonába elhelye-
zett gyermek ellátása ingyenes.

(5) VIII. keľĹileten kíviili budapesti lakóhellyel ľendelkező, befogadott gyermek esetében a
gyeľmek átmeneti gonđozása az e||átási szerzoďésben foglaltak szeľint téľítés köteles.

(6)Azonkoľmĺányzatacsa|źĺdok átmeneti otthona ellátást ellátási szetződésutjánbińositja.

ry. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

35. s (1) A pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és

gyeľmekjóléti ellátások helyi szabáIyafuől szóló 5712013. (XII.20.) önkormanyzati ręnďelet
a|apjźn a2015. februar 28. napjáig folyamatban lévő méltanyossági kozgyőgyellátás, ĺjnkoľ-
mźnyzati segély esetében a 2015. február 28. napjáíg hatályos rendelkezéseket kell a|ka|maz-
ni.

t6



(2) Az e rendelet 26. s Q) bekezdésében meghatĺírozott ľendkívüli települési tĺámogatás tárgy-
évľe meghatározoĺt esetszámába be|eszámít a 20|5. évben megállapított önkoľmźnyzati se-
gély alkalmainak száma is.

(3) 
^z 

adósságkezelési szolgáItatźsrőI szóló 3|l20I0. (VII.I5.) önkormányzatireĺďelete alap-
san a 2015. miĺľcius l-jét megelőzóęn megá|Iapított adósságkezelési szolgáItatást - annak
megállapított időtartam źlra vagy annak megsztintetéséig - a 20|5 . februar 28-án hatályos sza-
bályok szerint kell nyrijtani.

(4) A 18. $ (3) bekezdésében foglaltakat az adősságkezelési szo|gźt|tatásľól szóló 3Il20|0.
(\/II.15.) önkoľmanyzati rendelet a|apjánmegá||apított ađósságkezelési szo|gá|tatás esetében
is alkalmazni kell.

V. Fejezet

Módosító ľendelkezések

36. $ (1) a Budapest Jőzsefvátosi onkormányzat tulajdonában áLIő lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről sző|ő 1612010. (III.08.) <inkoľmanyzati renđe|et (a
továbbiakban Lakásrendelet) 39. $ (1) bekezdése helyébe akövetkező ľendelkezés lép:

,,(]) Arendelet 38. s (]) bekezdés a) és b) pontjábanmeghatározott esetben, amennyiben a
bérlő
a) az önkormányzat a pénzbeli és termĺźszetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociólis és glermekjóléti ellátóSok helyi szabályairól szóló rendelete szerinti a
lakhatási kiadásokhoz knpcsolódó hátralék kieglenlítéséhez nyújtott települési támoga-
tásban (tovább iakb an : hátralékkezelés i tómo gatás) ľé s ze sül, vagł
b) a jelen rendelet 4]. s (3) bekezdésének a) pontjában írt hátralélcra a bérbeadó szer-
vezettel legfeljebb 36 hąvi részletfizetési megállapodást köt,

a bérbeadó szeryezet ajelen sząkąsz a) pontbanfoglaltak esetében a támogatás időtar-
tamára, a 4l. $ (3) a) pontban flglalt esetekben pedig a részletfizetési megállapodás
időtartamóra a Lakástörvényben szabályozottfelmondás lehetőségével nem él.

Amennyiben bérlő a részletfizetési megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően,
hiánytalanul teljesíti a fizetési kötelezettségeit, a részletfizetést további kamat nem ter-
heli."

(2) ALakásrendęlet 39. $ (9) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,, (9) A hátralékkezelési támogatósban részesülő, illetve részleffizetési megállapodds alapján
teljesítő bérlőből jogcím nélh)livé vólt laknshasznólóval a Képviselő-testület felhatal-
mazósa alapján a bérbeadó szervezet _ fekétel bektjvetkeztéig, a hátľalékkezelési támo-
gatás folyósításának időtartamáig, de leýljebb a részleffizetési megállapodásban vál-
lalt határidőig _ kizárólag hasznólati szerződést köthet, a ténylegesenfizetendő kĺltség-
elvű, illene jogosultság esetén a szociális lakbérrel megegłező használati díj megfizeté-
se mellett. Az adósság teljes osszegének teljesítését követően, amennyiben más felmon-
dósi ok nem áll fenn, ąnnak lejórtát kovető 90 napon belt;l a lakgsra ] év hątározott ide-
jű bérleti szerződést kót előbéľletijog biztosításával ajogcím nélküli lakáshasználóval a
Képv i s el ő -te s tül et fe lhat almaz ás a al apj ón a b érb e adó s zerv ez e t.,,

(3) A Lakásrendelet 41. $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (3) a) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a bérbeadó szervezet azzal a bérlővel, aki
a hátralékkezelési tómogatás jövedelemre vonatkozó jogosultsági feltételének nem felel meg,
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és a fennálló tartozásának ]0%-ót egyösszegben megfizeti, a fennmaľadó hótralélłra legfel-
jebb 36 havi részletfizetési megállapodást kot a bérlővel. Amennyiben a bérlő a részleffizetési
mególlapodósban foglalt feltételeknek megfelelően, hiánytalanul teljesíti a fizetési kÓtelezett-

ségeit, a részletfizetést további kamat nem terheli. A bérlő ettől eltérő részletfizetési kerelmé-
ről a hatáskorrel rendelkező bizottság a bérbeadó szervezetjavaslata alapján dont'

b) A Képviselő-testület felhatalmazósa alapján a bérbeadó szervezet azzal a jogcím nélktjli
lakáshasznólóval, aki a hótľalékkezelési támogatós jovedelemre vonutkozĺ5 jogosultsági felté-
telének nem felel meg, és a fennólló tartozásának 10%-ót egłösszegben megfizeti, a fennma-
rądó hátralélĺra leýljebb j6 havi részletfizetési megállapodást kot. Amennyiben a jogcím
nélkĺ;li lakńshasználó a részletJizetési mególlapodósban foglalt feltételelcľlek meýlelően,
hiánytalanul teljesíti afizetési kôtelezettségeit, a részletfizetést további kamat nem terheli.,,

(4) A Lakásrendelet 45. $ (1) bekezdése helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,(]) A rendelet hatálybalépését kôvető 90 napon belal a bérbeadó szerýezet eĺkészíti a szoci-
ális lakbért fizető, 60 napot meghaladó lakbér- és kapcsolódó kĺ;lan szolgáltatási díjhátrąlék-
knl rendelkező bérlők kimutatását, majd megkťildi a Polgármesteri Hivatal Humónszolgálta-
tási Üglosztóly Családtĺźmogatási lroda, a Józsefiórosi Szociális Szolgóltató és GyeľmekjóIé-
ti Kozpont részére családgondozás és esettanulmányozás céIjából',,

(5) A Lakásľendelęt 68. $-a a kĺjvetkező (9) bekezdéssel egészül ki:

(9) A rendelet 39. $, 4I.$-ait az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 31/2010. (WI.15.) Ón-

kormányzati ľendelet alapján megállapított adósságkezelési szolgáltatósra vonatkozóan is
alkalmazni kell.

VI. Fejezet
Zárő rendelkezések

37. $ (1) E rendelet 2015. miírcius 1-jén lép hatá|yba.

(2) E rendelet23. $-ában foglaltak 20|5.januĺĺľ 01. napját vagy azt. követően született gyeľ-
mekekľe is kiterjed.

38. $ Hatályátvesztí:
(I) a pénzbeli és természetbeni, valamint a szemé|yes gondoskodást nyújtó szociális és gyer-

mekjóléti ellátások helyi szabályaiľól szőIő 5712013. (XII.20.) renđelet,
(2) az ađósságkezelési szolgáltatásról szőIő 3|12010. (VII.15.) önkormrĺnyzati rendelet,
(3) u adósságkezelési szolgáltatásról sző|ő 4712011. (VII.25.) önkoľmanyzatircnde|et'

G) az adósságkezelési szolgáltatásról sző|ó 2012012. (III.08.) önkoľmĺĺnyzati rendelet,
(5) a gazszoIgźitatásból való |<lzźrás időtartamttra történő fiitési díj kompenzáciőrőI szőIő
612004. (I.28.) önkoľmányzati rendelet

Budapest, 2015. februáÍ,, ,,

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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INDoKoI.,,ÍS

Ákalá,os indokolás

A MagyarorszźąZ}Iĺ. évi kĺizponti költségvetésének megalapozásáľól szőIő f014. évi XCIC.
törvény a pénzbe|i és teľmészetbeni szociális ellátások ľendszerének átalakítása érdekében
módosította a szociá|is igazgatźtsról és szociális ellátásokĺól szóló |993. évi III. törvéný, va-
lamint a gyeľmekek védelméľől és a gyéĺmĺjgyi igazgatásról szóló |997. évi )ooil. törvéný.
A tĺlrvénymódosítás értelmében az źt||am és az önkotmźnyzat segélyezéssel kapcsolatos fela-
datai éleseĺ e|vá|asztásra keriilnek. A szociális ellátórendszer szabá|yozása akként alakul át,
hogy kĺizponti jogszabály csak az á||am felelősségi köľében nyújtott ellátásokľa vonatkozó
szabáIyokat tartaLmazza. Más ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételelffől az önkor-
mźnyzat szabadon dĺinthet. A segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök _ az áIIam és az önkor-
mźnyzat feladatainak elválasztásával összhangban _ egységesednek. Az 1993. évi III. törvény
I34lE. $-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a települési támogatás megál-
lapításának, kifizetésének, folyósitásának, valamint feLhasznáIása ellenőrzésének szabá|yairő|
szóló ľendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig megalkotja. Ezen jogszabźiyi ľendelkezés
a|apjánindokolttá vált egy tĺj apérubeli és természetbeĺi, valamint a személyes gondoskodást
nyujtó szociális és gyeľmekjóléti ellátások helyi szabá|yafuő| szóló rendelet megalkotása,
mely illeszkedik a megváltozott jogszabályi környezethez és áttekinthetően tarta|mazza az
ĺinkoľmányz ati téľrro gatás ok rendj ét.

Részletes indokolás

az 1. $-hoz

A rendelet hatá|y át tarta|mazza.

a 2. $-hoz

Az éľtelmező rendelkezéseket tarta|mazza' amelyek a rendelet á|ta| gya|<rabban használt kife-
j ezések köľülírásráľa vonatkoznak.

a 3. $-hoz

A hatásköri ľendelkezé st tartalmazza,

a 4. $-hoz

A péĺlzbe|i és teľmészetbeni ellátások eljaľási ľendelkezései kerĹilet részletezésre. Meghataro-
zásra keľĹilt, hogy az e||átások irrínti kérelmet hol kell benffitani, a kérelemnek milyen nyi-
latkozatokat kell taľtalmaznia, mellékeltként milyen igazolásokat kell csatolni. Meghatáľo-
zásľa keľĹiIt továbbá, hogy a jövedelem igazolásaként milyen dokumenfumok fogadhatók el,
a nyi|atkozatok taľtalma hogyan ellenőľizhető. Meghatźrozásta kerĹilt az e|őkészítő munka-
csopoľtra vonatkozó ľendelkezések. Meghatźrozźsra kerültek a jogosulatlanul igénybe vett
ellátásokra vonatkozó szabálvok.

az 5. $-hoz

Meghatározásta keruItek az ellátások megáILapításanak általános szabáIyai, ałni a korábbi
szabá|y ozáshoz képest kibővĺilt.

a 6. $-hoz
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Meghatarozásra kerültek a pélubeli és természetbeni ellátások formái, ami a korábbi szabźy
|y ozásho z kép e st kib ő\riilt.

a 7-23. S-hoz
A települési támogatás szabtiyaitrész|etezi, ami a koľábbi szabáIyozćtshoz képest kibővĹilt.

a 24-27. $-hoz

A rendkívüli települési tánogatás szabźiyait rész|ętęzi, ami a koľábbi szabáIyozáshoz képest
kibővÍilt.

a 28. $-hoz

A lakókörnyezet rcndezettségével kapcsolatos szabályokat rész|etezi, ami a korábbi szabźůyo-
záshoz képest nem változott.

a 29-30. $-hoz

A személyes gondoskodást nyújtó ęllátások foľmáit tarta|mazza, ami a korábbi szabá"Iyozás-

hoz képest nem változott.

a 31. $-hoz

A szociális a|apszo|gáItatásokat tarta|mazza, arrli a korábbi szabá|yozźlshoz képest nem válto-
zott.

a 32. $-hoz

A szakosított ellátásokattarta|mazza, alrli a korábbi szabá|yozáshoz képest nem vá|tozott.

a 33-34 $-hoz
A gyeľmekjóléti alapellátásokat tarta|mazza, ami a korábbi szabá|yozźlshoz képest nem válto-
zott.

a 35. $-hoz

Az átmeneti rendelkezéseket tarta|mazza. A 2015. februaľ 28. napjáig megállapított és az át-
h,tlzőđőarla20I5. évben is folyósítandó ellátásokkal kapcsolatos rendęlkezéseket tarta|mazza.

a 36. $-hoz

Ezen szakasz egyéb önkoľmĺínyzati rcndelet módosításáľa vonatkozőarltar:talmaz rendelkezé-
seket.

a 37-38.$-hoz

AhatáIybaléptetőéshatáIyátvesztőrendelkezésekettaľtalmazza.
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HATÁSuZSGÁLATI LAP

A pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nýjtó szociális és gyermek-
jóléti ellátásokhelyi szabályaiľól szóló ....120|5. (.....) iinkormźnyzaÍiľendelethez

ĺ'. Táľsadalmi hatások
Az elsődleges cél a koľábbi szabá|yozáshoz képest, hogy az önkormźnyzat ź./"lé./ihatőarl' egysé-
ges ľendszerben és szeľkezetben foglalja össze a péľzbe|i és tęľmészetbeni tiímogatásokat és
ellátásokat,biztosítva ezzel a tĺímogatásokat igénybe vevők széles körű és egyértelmiĺ tájé-
koztatását.

2. Gazdasálgi' ktiltségvetési hatások
A rendelet megalkotásźxa| az önkoľmányzat szociá|is jellegtĺ kiađásai várhatóan nem emel-
kednek.

3. Kiirnyezeti és egészségügyi kiivetkezmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásanak környezette gyakorolt hatása, illetve egészségiigyi
következménye nincs.

4. Admĺni sztr atív teľheket befolyás olĺí h atás ok
A rendęlet megalkotásáva| az adminisztľáció csökkenése nem varható.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaľadásának váľható
ktivetkezményei
A rendeletben az öńkoľmanyzat áItaI nýjtható péĺ:rbe|i és teľmészetbeni formái, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyeľmekj ő|éti e||átások ktilĺin keľülnek felttinte-
tésre. A rendeletben atámogatźlsi formfü źń|áthatőak, anibinosítja a támogatásokat igénybe
vevők r észét e az egy értelmu tájékońatást.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szerlĺezeti,tárgyi és pénziigyi feltéte.
lek
A jogszabáIy alka|mazásźůloz szfüséges személyi, szervezeti,targyi feltételek nem változnak,
apénaigyi feltételek az önkoľmányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.
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