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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  szociális és gyerinekjóléti ellátás területén nyújtandó pénzbeli, természetbeni támogatások, 
valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, jogosultsági feltételeit a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény (Szt.), valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvény (Gyvt.) szabályozza. 

Jogszabályi változások  2015.  évtől 

2015.  évben a szociális és a költségvetési törvény rendelkezései szerint jelentősen átalakult, 
megújult a rászorulók támogatási rendszere.  A  jogalkotó szándéka szerint a módosításoknak 
köszönhetően az új szociális támogatási rendszer igazságosabbá és átláthatóbbá vált, azok 
kaptak támogatást, akik valóban rászorultak. 
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A  jogszabályváltozás alapján a szociális támogatások ketté váltak: 
állam által biztosított támogatásokra, kormányhivatali hatáskörben, 
önkormányzat által biztosított szociális támogatásokra, képviselő-testületi 
hatáskörben. 

A  kötelező ellátások körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről 
az önkormányzat dönthet, a szociális törvény csupán alapelveket fogalmaz meg a települési 
támogatásra vonatkozóan. 
A  fentiekre tekintettel fogadta el a Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2015.  (III.01.) önkormányzati rendeletet. 

A  települési támogatás meghatározása során elsődleges szempont volt az igazságosabb, 
átláthatóbb támogatási rendszer kialakítása; a szociálisan rászorult idősek, betegek, az 
önhibájukon kívül keresőképtelen, szolgáltatónál tartozást felhalmozók, a rendkívüli 
élethelyzetben lévők (elemi kár, haláleset, bűncselekmény áldozata) támogatása. 
Szakmai szempontból indokolttá vált a kérelmező szociális helyzetének, életkörülményeinek 
szélesebb körű vizsgálata, amelynek alapján a ténylegesen rászoruló kerületi lakosok részére 
kerül támogatás megállapításra. 

A  döntéshozatal előkészítése során szerepet kapott egy minimum  3  fős előkészítő 
munkacsoport.  A  munkacsoportban résztvevők körét a polgármester határozta meg annak 
figyelembevételével, hogy tagjai több, mint a felének szociális vagy gyermekjóléti vagy 
köznevelési vagy egészségügyi vagy rendvédelmi területen dolgozókból kell állnia. Az 
előkészítő munkacsoport a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem 
elbírálásában működik közre: megvizsgálja a kérelemben foglaltakat, a keletkezett iratokat, 
szükség esetén meghallgatja az ügyfelet, valamint döntési javaslatot készít a polgármester 
részére.  A  munkacsoport hetente ülésezik, így lehetővé téve a kérelmek folyamatos 
feldolgozását. 

A  rendelet módosításának szükségessége 

A  Kormány kiemelt célkitűzései közé tartozik a családok támogatása és a gyermekvállalás 
elősegítése.  A  cél az, hogy Magyarországon egy olyan támogatási rendszer alakuljon ki, 
amely igazodik a különböző családi élethelyzetek által teremtett életpályákhoz. 

Az elmúlt évek során nyert tapasztalatok és a Bérlővédelmi Program elvei alapján, a kerületi 
lakosság minél szélesebb körű szociális támogatása érdekében újragondolásra kerültek a 
jelenleg hatályos települési és rendkívüli települési támogatások.  A  közel két és fél éves 
gyakorlat megmutatta, hogy az irány, melyet a hatályos rendelet is képvisel, valóban azokat a 
rászorult személyeket, családokat támogatja, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre,  de  a 
támogatásra való jogosultág feltételei és a támogatási összegek felülvizsgálata, a 
rászorultakra nézve kedvezőbb meghatározása indokolt. 

Főbb változások:  

1.  Jövedelemhatár emelése 
A  támogatások elsődleges jogosultsági feltétele mindig jövedelemhatárhoz kötött. Tekintettel 
arra, hogy a jelenlegi jövedelemhatár meghatározása  2015  I. félévében történt, indokolt volt 
ennek felülvizsgálata. Az elmúlt években mind a nyugdíjak, mind a minimálbér összegének 
emelkedése miatt javasoljuk a jövedelemhatárokat egységesen a nyugdíjminimum  50  %-ával 
megemelni a gyógyszertámogatás és a rendkívüli települési támogatás (temetési támogatás, 
Erzsébet utalvány, lakhatási kiadások csökkentése esetén) tekintetében. 
Hátralékkezelési támogatás és hátralékkiegyenlítő támogatás esetén nem indokolt a 
jövedelemhatár emelése, tekintettel arra, hogy emiatt elutasítás nem történt. 



2. Gyógyszertámogatás összegének emelése 
Gyógyszerkiadás viseléséhez gyógyszertámogatásra az a szociálisan rászorult személy 
jogosult, akinek a közgyógyellátás iránti kérelme jogerősen elutasításra került és a havi 
rendszerességgel szedett gyógyszer költségének mértéke a család egy főre jutó havi 
jövedelmének 20%-át meghaladja és jövedelme megfelel a rendeletben foglaltaknak.  A 
gyógyszertámogatás fél évre kerül megállapítára, havi összege  6.000,- Ft,  mely összeg előre 
három hónapra egyösszegben kerül folyósításra.  A  gyógyszertámogatásban részesülő köteles 
a támogatási időszak lejártát követő  15  napon belül a gyógyszertár által részére kiállított 
számlák benyújtásával a támogatási összeg egészével a Polgármesteri Hivatal felé elszámolni. 
Azon kérelmező, aki az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ismételten 
gyógyszertámogatásban a határidő mulasztással érintett hónapot követő  12  hónapig nem 
részesülhet. 
Tekintettel arra, hogy gyógyszertámogatás kizárólag a háziorvos által kiadott igazoláson 
szereplő gyógyszerek megvásárlására használható fel, melyet a Polgármesteri Hivatal 
utólagosan ellenőriz, a tapasztalatok alapján az igazolt gyógyszerköltség jóval meghaladja a 
támogatás összegét. Az önkormányzat számára a lakosság egészségének megőrzése kiemelt 
fontosságú  eel,  emiatt javasoljuk a támogatás összegét  6.000  Ft-ról  9.000  Ft-ra megemelni. 

3. Hátralékkezelési támogatás esetén a bevont adósság maximális összegének emelése 
A  rendelet hatálybalépese előtt,  2015.  február  28.  napjáig adósságcsökkentési támogatásra 
válhattak jogosultá azon személyek, akiknek az össztartozásuk a  750.000,-  Ft-ot nem haladta 
meg.  A 2015.  év márciusában hatályba lépett  es  jelenleg is hatályos rendeletben az 
adósságcsökkentési támogatás helyére a hátralékkezlési támogatás lépett és az akkori 
tapasztalatok alapján az összhátralék csökkentésre került  500.000,-  Ft-ra.  A  Józsefvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Központ jelzése alapján azonban indokolt az össztartozás 
összegének újbóli megemelése  750.000,-  Ft-ra, tekintettel arra, hogy ebben az esetben a 
kerületi lakosok közül többen igénybe vehetnék a támogatást a hátralékuk rendezése 
érdekében. 

4. Rendkívüli települési támogatások iránti kérelmek benyújtása/ a támogatás 
megállapításának egyszerűsítése 
Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 
települési támogatás kettő vagy négy alkalommal állapítható meg, mely a családi állapottól, 
valamint a jövedelmi viszonyoktól függ. Amennyiben a kérelmező jövedelme évközben 
változik, előfordulhat az az eset, hogy az ügyfél jóhiszeműen benyújtja az el/ második felében 
a kérelmét, azonban az elutasításra kerül a fentiekre tekintettel. Az adminisztrációs terhek 
csökkentésére, valamint az egyszerűbb, ügyfélbarátabb eljárási rendre törekedve indokolt a 
fentiek egységesítése aképpen, hogy családi állapottól és jövedelmi helyzettől függetlenül 
mindenki részére évente háromszor állapítható meg a rendkívüli települési támogatás. 

5. Fűtési támogatás kiterjesztése 
Az eddig hatályos rendelet alapján a biztonságos lakhatás anyagi lehetőségeinek 
megteremtése érdekében a fűtési költség viseléséhez fűtési hozzájárulás állapítható meg 
annak a  Budapest  VIII. kerület közigazgatási területén lévő ingatlannal rendelkező 
lakástulajdonosnak vagy bérlőnek december, január és február hónapban, akinek jövedelmi 
helyzete megfelel a jogszabályban támasztott követelménynek. Tekintettel arra, hogy a fűtési 
időszak október  15.-  április  15.  között tart, javasoljuk a támogatás kiterjesztését november és 
március hónapra. 
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Fenti módosítási javaslatok összegszerüsítve az alábbiak: 

a) gyógyszertámogatás: 

 

Gyógyszertámogatás jelenleg 

Jogosultság 

 

nyugdíj 
minimum 

28.500,- Ft 

Jövedelemhatár 

Ft/fő 

Minimum  rendszeres 
gyógyszerköltség 

havonta 

70  év alatti egyedülálló 

 

200  %-a 57.000,- Ft 

egy főre jutó jövedelem  20%-a 

70  év alatti családos 

 

175  %-a 49.875,-  Ft/fő 

70  év feletti egyedülálló 

 

275  %-a 78.375,- Ft 

70  év feletti családos 

 

250%-a 71.250,-  Ft/fő 

80  év feletti egyedülálló 

 

450%-a 128.250,- Ft 

80  év feletti családos 

 

375%-a 106.875,-  Ft/fő 

 

Gyógyszertámogatás a rendelet módosítása esetén 

Jogosultság 

 

nyugdíj 
minimum 

28.500,- Ft 

Jövedelemhatár 

Ft/fő 

Minimum  rendszeres 
gyógyszerköltség 

havonta 

70  év alatti egyedülálló 

 

250  %-a 71.250,- Ft 

egy főre jutó jövedelem  20%-a 

70  év alatti családos 

 

225  %-a 64.125,-  Ft/fő 

70  év feletti egyedülálló 

 

325  %-a 92.625,- Ft 

70  év feletti családos 

 

300  %-a 86.400,-  Ft/fő 

80  év feletti egyedülálló 

 

500%-a 142.500,- Ft 

80  év feletti családos 

 

425%-a 121.125,-  Ft/fő 
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2018.  költségvetési fedezet:  7.200.000 Ft 
2018.  november 28-ig felhasznált:  4.158.000 Ft 
A  támogatás mértéke az eddigi  6.000 Ft/  hó összegről,  9.000 Ft/  hó összegre módosulna. 

b)  lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítése: 

Hátralékkezelési támogatás jelenleg 

Max.  összhátralék Max.  támogatás hátralék/önrész Adást terhelő önrész 

500.000,- Ft 250.000,- Ft 

részletfizetéssel 

200.000,- Ft  alatti 
tartozás és egyösszegti 

önrész kifizetése 

200.000,- Ft  feletti 
tartozás és egyösszegű 

önrész kifizetése 

hátralék  30  %-a 

hátralék  20%-a 

hátralék  25%-a 

Jövedelemhatár: Egyedülálló esetén:  114.000,- Ft 

(öny.  400  %-a) 

Családos esetén:  85.500,- Ft 

(öny.  300  %-a) 

Lakásnagyság: 1-2  fő esetén: max.  75 m2 További fők után: max.  15-15 m2 

Hátralékkezelési tamogatás a rendelet módosítása esetén 

Max.  összhátralék Max.  támogatás hátralék/önrész Adóst terhelő önrész 

750.000,- Ft 250.000,- Ft 

részletfizetéssel 

200.000,- Ft  alatti 
tartozás és egyösszegű 

önrész kifizetése 

200.000r  Ft  feletti 
tartozás és egyösszegű 

önrész kifizetése 

hátralék  30  %-a 

hátralék  20%-a 

hátralék  25%-a 

Jövedelemhatár: Egyedülálló esetén:  114.000,- Ft 

(öny.  400  %-a) 

Családos esetén:  85.500,- Ft 

(öny.  300  %-a) 

Lakásnagyság: 1-2  fő esetén: max.  75 m2 További fők után: max.  15-15 m2 

2018.  költségvetési fedezet:  30.000.000 Ft 

2018.  november 28-ig felhasznált:  12.939.163 Ft 



c)  időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása: 

Rendkívüli települési támogatás 

Jogosultság 

(családi 
állapot, 
évente 

hányszor 
nyújthatja 

be) 

Jövedelemhatár 

Eves  adható keretösszeg 

Nyugdíj  min. Ft/fő 

Egyedül élő 

4x 
200  %-a 57.000,-  Ft/fő 60.000.- Ft 

Egyedül élő 

2x 
200-250%-a 57.000,- Ft  —  71.250,- Ft 50.000.- Ft 

Egyedül  616 

2x 
250-300  %-a 71.250,-Ft  —  85.500,- Ft 40.000.- Ft 

Családos 

4x 
150%-a 42.750,-Ft 

60.000.-Ft 

40.000.-Ft  (RGYK-s családok) 

Családos 

2x 
I50%-200%-a 42.750.- Ft  —  57.000,- Ft 50.000.- Ft 

Családos 

2x 
200-250%-a 57.000.- Ft  —  71.250,- Ft 40.000.-Ft 

Rendkívüli települési támogatás a rendelet módosítása esetén 

Jogosultság 

Jövedelemhatár 

Eves  adható keretösszeg 

Nyugdíj  min. Ft/fő 

Egyedül élő 

3x 
250  %-a 71.250,-  Ft/fő 60.000.- Ft 

Egyedül élő 

3x 
250-300%-a 71.250,- Ft  -  85.500,- Ft 50.000.- Ft 

Egyedül élő 

3x 
300-350  %-a 85.500,- Ft  —  99.750,- Ft 40.000.-Ft 
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Családos 

3x 
200%-a 57.000,-  Ft/fő 

60.000.-Ft 

40.000.-Ft  (RGYK-s családok) 

Családos 

3x 
200-250%-a 57.000.- Ft  —  71.250,- Ft 50.000.- Ft 

Családos 

3x 
250-300%-a 71.250,- Ft  -  85.500,- Ft 40.000.- Ft 

Lakhatási költségek csökkentése:  

2018.  költségvetési fedezet:  10.000.000 Ft 

2018.  november 28-ig  158  fő részére,  257  alkalommal került megállapításra  5.170.000 Ft 
összegben. 

Erzsébet utalvány:  

2018.  költségvetési fedezet:  24.000.000 Ft 

2018.  november 28-ig  567Jó'  részére került megállapításra  18.141.000 Ft  összegben. 

d)  Jűtési költség viselésének támogatása: 

Fűtési támogatás jelenleg 

Jogosultság Jövedelemhatár/fei Támogatás összege 

Kérelem november I. és február 
71.250,-Ft/fő 

3.000,- Ft  / hó 

maximum december, január és 
február hónapra, kérelem beérkezése 

hónapjától függően 

28.  között nyújtható be 

Fűtési támogatás a rendelet módosítása esetén 

Jogosultság Jövedelemhatár/fő Támogatás összege 

Kérelem október  1.  és március 
31.  között nyújtható be 99.750,- Ft 

3.000,- Ft  / hó 

maximum november, december, 
január, február és március hónapra, 

kérelem beérkezése hónapjától 
függően 

2018.  költségvetési fedezet:  1.500.000 Ft 

2018.  november 28-ig  106  fő részére került megállapításra  624.000 Ft  összegben. 

A  rendelettervezet az előterjesztés mellékletét képezi. 



II. A  beterjesztés indoka 

A  támogatások  2019.  január  01.  napjától javasolt módosítása érdekében szükséges, hogy a 
Képviselő-testület döntését a  2018.  november  29-i  ülésén meghozza. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja jelen előterjesztésben foglalt támogatási formák átalakítása annak érdekében, 
hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatások hatékonyabban elérjék a kívánt célt. 
A  rendeletmódosításban foglaltak a 2019-es költségvetés tervezésekor figyelembe vételre 
kerülnek az alábbiak szerint: 
Az első táblázatban a 2018-as költségvetésben szereplő tervezett kiadás,  2018  november 28-
-ig a tényleges felhasználás, valamint  2018.  december 31-ig a várható kiadás látható. 

Települési 
támogatáson belüli 
ellátási formák + 

egyéb támogatások 

2018.  évi 
tervezett 
kiadás 

2018.  évi 
tényleges 

kiadás támogatottak 
száma 

2018.  évi várható 

kiadás 

(november 
28-ig) (december 31-ig) 

Rendkívüli 
támogatás, 
rendkívüli 
élethelyzet, 

időszakosan vagy 
tartósan 

létfenntartasi 
gonddal küzdő 
személy részére 

lakhatás lakhatás: lakhatás: lakhatás: 

10 000 000 Ft 5 170 000 Ft 158114 257 
alkalom 

5 640 000 Ft 

élelmiszer: élelmiszer: élelmiszer: élelmiszer: 

24 000 000 Ft 18 141 000 Ft 567 ,  895 
alkalom 

19 790 000 Ft 

temetés: temetés: temetés: temetés: 

3 000 000 Ft 1 740 000 Ft 58 fii 1 899 000 Ft 

fütési támogatás 
(téli) I  500 000 Ft 624 000 Ft , 106  fő 208 

alkalom 
832 000 Ft 

gyógyszerkiadás 
támogatása 7 200 000 Ft 4 158 000 Ft 87f6, 231 

alkalom 
4 536 000 Ft 

A  jövedelem határok emelésével az előzetes becslések alapján (az ügyfélforgalom, a 2018-as 
költségvetés felhasználása, valamint az elutasítások figyelembevételével) az alábbi 
esetszámmal és költségvetéssel került tervezésre a 2019-es év a rendeletmódosítással érintett 
támo atások esetében: 

Települési .. támogatáson belüli 
ellátási formák + 

egyéb támogatások 

 2019.  évi tervezett 
kiadás (új rendelet 
elfogadása esetén) 

tervezett 
támogatotti 

létszám 

Rendkívüli 
támogatás, 
rendkívüli 
élethelyzet, 

időszakosan vagy 
tartósan 

létfenntartasi 
gonddal küzdő 
személy részére 

lakhatás lakhatás 

10 000 000 Ft 350  fő 

éle szer: élelmiszer: 

30 000 000 Ft 800  fő 

temetés: temetés: 

6 000 000 Ft 120  fi) 

fütési támogatás 
(téli) 3 000 000 Ft 150  fő 

gyógyszerkiadás 
támogatása 

16 200 000 Ft 150  fő 
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A  fentiek alapján a rendelet módosítás következtében éves szinten a  2018.  évi tervezett 
előirányzathoz képest  (65.200  e  Ft -45.700  e  Ft) 19.500  e  Ft  település támogatási kiadás 
növekedés várható. 

A  fedezet biztosítása érdekében — önként vállalt feladatként — a következő évek 
költségvetésének terhére tartós előzetes kötelezettség vállalás szükséges az Önkormányzat 
működési bevételeinek terhére. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. 
évi III. törvény  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  26.  §-ában,  32.  §  (3)  bekezdésében,  45.  §  (1) 
bekezdésében foglaltakon alapul. 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.)  46.  §  (1)  bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell 
tárgyalni, az Mötv.  50.  § alapján a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség 
szükséges. 

Kérjük a mellékelt rendelet és határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. előzetes kötelezettséget vállal 2019-től határozatlan időre - önként vállalt feladatként 
— évente további  19.500  e  Ft  összegű település támogatásra az Önkormányzat 
működési bevételeinek terhére. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  29. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 2019-től a tárgyévi 

költségvetések készítésénél vegye figyelembe. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése 

Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály 

Budapest, 2018.  november  28. 

Sántha Pétemé 
alpolgármester 

dr. Sára Botond 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 



az előterjesztés melléklete 

Budapest  Főváros  V1111.  kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2018.  (.....) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli  es  természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi  HI.  törvény  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  26. 
§-ában,  32.  §  (3)  bekezdésében,  45.  §  (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32.  cikk  (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.  §  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi 
szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  4.  §  (2) 
bekezdése a következő  10  ponttal egészül ki: 

[A  szociális ellátások megállapítása iránti kérelemhez be kell mutatni vagy mellékelni 

„h)  e rendelet  6.  §  (2)  bekezdés  bb)  alpontjában meghatározott támogatás esetén  30  napnál nem 
régebbi lakhatási kiadásokat igazoló számlaleveleket." 

2.  §  A  Rendelet  4.  §  (5)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A  Polgármesteri Hivatal, valamint az  1.  §  (5)  bekezdése szerinti szervek az e rendeletben szabá-
lyozott kérelmek elbírálásához szükséges körülmények feltárása érdekében környezettanulmányt foly-
tathat le, mely könlyezettanulmány legfeljebb  12  hónapig érvényes." 

3.  §  A  Rendelet  5.  §  (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)  Nem állapítható meg települési, rendkívüli települési támogatás,  ha  a kérelmező vagy a családjá-
ban élő egyéb személy vagyonnal rendelkezik, kivéve a  2.  §  k)  pontjában foglalt lakással kapcsolatban 
rendlcívüli élethelyzet esetében." 

4.  §  A  Rendelet  7.  §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Gyógyszerkiadás viseléséhez gyógyszertámogatásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, aki-
nek az Szt.  49. §-ban  szabályozott közgyógyellátás iránti kérelme véglegesen elutasításra került és a 
havi rendszerességgel szedett gyógyszer költségének mértéke a család egy főre jutó havi jövedelmé-
nek 20%-át meghaladja és 
a) akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át, vagy 
b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 225%-át, vagy 
c) aki  70.  életévet betöltött egyedül  dill  személy  es  a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 325%-át, vagy 
d) aki  70.  életévet betöltött személy  es  családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, vagy 
e) aki  80.  életévet betöltött egyedül élő személy és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, vagy 
0  aki  80.  életévet betöltött személy és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 425%-át." 

5.  §  A  Rendelet  8.  §  (5)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés  lip: 
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„(5) A  gyógyszertámogatás havi összege  9.000,- Ft,  mely összeg előre három hónapra egy összegben 
kerül folyósításra.” 

6.  §  A  Rendelet  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A  hátralékkezelésbe bevonható adóssággal rendelkező személy vagy család hátralékkezelési tá-
mogatásra jogosult, amennyiben 
a) a hátraléka a hátralékkezelésbe bevonható adósságtípusok közé tartozik  es  együttes összegük legfel-
jebb hétszázötvenezer forint," 

7.  §  A  Rendelet  14.  §  (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A  hátralékkezelési támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatásra jogosult a hátralékkeze-
lési támogatás megállapításáról szóló határozat véglegessé válását követő  15  munkanapon belül: 
a) az adósságkövetelés jogosultjával a megállapodást, vagy a részletfizetési szerződést megköti, és 
b) az első alkalommal befizetett önrészről/ekről szóló igazolást a Polgármesteri Hivatalnak bemutatja, 
és 
c) a hátralékkezelési tanácsadóval a hátralékkezelési megállapodást megköti." 

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

„(3)  Az  (1)  bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás azon személy részére állapít-
ható meg, aki 
a) egyedül élő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 250%-át vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át vagy 
b) egyedül élő  es  a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át,  de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át vagy 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át,  de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300%-át." 

9.  §  A  Rendelet  25.  §  (1)-(5)  bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A  létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő személyek részére rendkívüli tele-
pülési támogatás évente egy alkalommal adható, összege 
a) lakás megsemmisülése, lakhatatlanná válása, életveszély miatti kiürítése esetében legfeljebb 
100.000 Ft, 
b) temetési költségek esetében  50.000 Ft,  amennyiben az elhunyt személy eltemettetésének költsége 
ennél kevesebb, abban az esetben a temetési számlán szereplő összeg, 
c) kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés esetében legfeljebb  30.000 Ft. 

(2) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 
támogatás a  24.  §  (3)  bekezdés a) és  b)  pontja esetében évente legfeljebb három alkalommal állapít-
ható meg. 

(3) A (2)  bekezdésben meghatározott a rendkívüli települési támogatás legkisebb összege esetenként 
5.000 Ft,  legmagasabb összege legfeljebb  25.000 Ft. 

(4) A  tárgyévben megállapítható az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére a rendkívüli települési támogatás éves összege nem haladhatja meg 
a) a  60.000  Ft-ot a  24.  §  (3)  bekezdés a) pontja szerinti személy esetében, 
b) az  50.000  Ft-ot, aki egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át,  de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 300%-át, 
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c) a  40.000  Ft-ot, aki egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át,  de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 350%-át, 
d) az  50.000  Ft-ot, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át,  de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 250%-át, 
e) a  40.000  Ft-ot, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át,  de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 300%-át." 

10.  §  A  Rendelet  27.  §  (1)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A  biztonságos lakhatás anyagi lehetőségeinek megteremtése érdekében a fűtési költség viselésé-
hez fűtési hozzájárulás állapítható meg annak a  Budapest  VIII. kerület közigazgatási területén lévő 
ingatlannal rendelkező lakástulajdonosnak vagy bérlőnek, akinek 
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át, 
b) a kérelmező, valamint háztartásának tagja(i) életvitelszerűen a kérelemmel érintett lakásban 
égnek)." 

11.  §  A  Rendelet  27.  §  (3)-(4)  bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

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

(4) A  fűtési hozzájárulás november, december, január, február és március hónapokra állapítható meg." 

Záró rendelkezések 

12.  § (I) E rendelet  2019.  január  1.  napján lép hatályba. 
(2)  E rendelet rendelkezéseit a  2019.  január  01.  napját követően benyújtott, támogatás iránti kérelmek 
esetében kell alkalmazni. 

Budapest, 2018.  november... 

Danada-Rimán Edina dr. Sára Botond 
jegyző polgármester 
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a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló /2018.  (....) önkormányzati rendelet indokolása 

1. Általános indokolás 

A  módosító rendelet a következők szerint változtat a pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain. 

2. Részletes indokolás 

az  1.  és  2.  §-hoz 

A  rendelet eljárási szabályaira vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. 

a 3. §-hoz 

Korábbi elírás korrigálása. 

a 4. §-hoz 

A  gyógyszertámogatás vonatkozásban a kérelmező jövedelemhatára emelkedik. 

az  5.  §-hoz 

A  támogatás összegét módosítja a gyógyszertámogatás vonatkozásban. 

a 6. §-hoz 

A  hátralékkezelési támogatásba bevonható adósság összege emelkedik. 

a 7. §-hoz 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény hatályba lépése miatt 
szükséges technikai átvezetés. 

a  8-9.  §-hoz 

A  rendkívüli települési támogatás vonatkozásban tartalmaz módosítást a kérelmező jövede-
lemhatára, valamint a megállapítás vonatkozásában. 

a  10-11.  §-hoz 

A  fűtési támogatásra való jogosultságot terjeszti ki. 
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a  12.  §-hoz 

A  hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

A  pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermek-
jóléti ellátások helyi szabályairól szóló  ..../2018.  (.....) önkormányzati rendelethez 

1.Társadalmi hatások 
Az elsődleges cél a rendeletmódosításban szabályozott támogatási formák átalakítása annak 
érdekében, hogy az önkormányzati segítség hatékonyabban elérje a célját. 

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

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

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

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A  rendelet hatályba lépése óta eltelt két év tapasztalatai alapján indokolttá vált a támogatás 
szabályrendszerének átalakítása annak érdekében, hogy az önkormányzati segítséget a jogo-
sultak a korábbiaknál magasabb számban igénybe tudják venni. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-
lek 
A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek változnak, a 
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

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

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

tervezett módosítás 

4.  § 4.  § 

(2) A  szociális ellátások megállapítása iránti kérelemhez be kell mutatni vagy (2) A  szociális ellátások megállapítása iránti kérelemhez be kell mutatni vagy 
mellékelni kell: mellékelni kell: 
a) a havi rendszerességgel járó — nem vállalkozásból vagy őstermelői 

 

tevékenységből származó — jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 

 

hónap nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolást vagy a kifizetett ellátást 

 

igazoló utolsó havi szelvényt; 

 

b) az ellátás megállapításáról szóló hivatalos dokumentumot, 

 

c) nyugellátás esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre kiállított, vagy 

 

30  napnál nem régebbi igazolását a nyugellátás havi összegéről; 

 

d) az a)-c),  e), g) pontban foglaltak hiányában a munkaügyi kirendeltségnek a 

 

kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolását a 

 

nyilvántartásba vételről és az együttműködésről, 

 

e) a nem havi rendszerességgel szerzett vagy vállalkozásból származó jövedelem 

 

esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap 

 

alatt szerzett jövedelemről szóló a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 

 

igazolást, 

 

f) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

 

63/2006. (111.27.)  Korm. rendeletben meghatározott vagyonnyilatkozatot, 

   

30 igazolást g) napnál nem régebbi a  18.  életévet betöltött, önálló jövedelemmel 
nem rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint vagy felsőoktatási 

 

intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy 

 



hallgatói jogviszonyáról, az e rendeletben meghatározott egyéb 
dokumentumokat. 

10  e rendelet  6.  §  (2)  bekezdés  bb)  alpontjában meghatározott támogatás esetén 
30  napnál nem régebbi lakhatási kiadásokat igazoló számlaleveleket 

(5) A  Polgármesteri Hivatal, valamint az  1.  §  (5)  bekezdése szerinti szervek az e 
rendeletben szabályozott kérelmek elbírálásához szükséges körülmények 
feltárása érdekében környezettanulmányt folytathat le, mely környezettanulmány 
legfeljebb  6  hónapig érvényes. 

5. § 

(2)  Nem állapítható meg települési, rendkívüli települési támogatás,  ha  a 
kérelmező vagy a családjában élő egyéb személy vagyonnal rendelkezik, kivéve 
a  2.  §  j)  pontjában foglalt lakással kapcsolatban rendkívüli élethelyzet esetében. 

7. § 

Gyógyszerkiadás viseléséhez gyógyszertámogatásra az a szociálisan rászorult 
személy jogosult, akinek az Szt.  49. §-ban  szabályozott közgyógyellátás iránti 
kérelme jogerősen elutasításra került és a havi rendszerességgel szedett 
gyógyszer költségének mértéke a család egy főre jutó havi jövedelmének 20%-át 
meghaladja és 

a) akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át, vagy 
b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át, vagy 
c) aki  70.  életévet betöltött egyedülélő személy és a havi jövedelme nem 

(5) A  Polgármesteri Hivatal, valamint az  1.  §  (5)  bekezdése szerinti szervek az e 
rendeletben szabályozott kérelmek elbírálásához szükséges körülmények 
feltárása érdekében környezettanulmányt folytathat le, mely környezettanulmány 
legfeljebb  12  hónapig érvényes. 

5.§ 

(2)  Nem állapítható meg települési, rendkívüli települési támogatás,  ha  a 
kérelmező vagy a családjában élő egyéb személy vagyonnal rendelkezik, kivéve 
a  2.  § li) pontjában foglalt lakással kapcsolatban rendkívüli élethelyzet esetében. 

7. § 

Gyógyszerkiadás viseléséhez gyógyszertámogatásra az a szociálisan rászorult 
személy jogosult, akinek az Szt.  49. §-ban  szabályozott közgyógyellátás iránti 
kérelme véglegesen elutasításra került és a havi rendszerességgel szedett 
gyógyszer költségének mértéke a család egy főre jutó havi jövedelmének 20%-át 
meghaladja és 

a) akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át, vagy 
b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át, vagy 
c) aki  70.  életévet betöltött egyedül személy és a havi jövedelme nem  



haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275%-át, 
vagy 
d) aki  70.  életévet betöltött személy és családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át, vagy 
e) aki  80.  életévet betöltött egyedülélő személy és havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át, vagy 
0  aki  80.  életévet betöltött személy és családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 375%-át. 

8. § 

(5) A  gyógyszertámogatás havi összege  6.000,- Ft,  mely összeg előre három 
hónapra egyösszegben kerül folyósításra. 

10. § 

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

a) a hátraléka a hátralékkezelésbe bevonható adósságtípusok közé tartozik és 
együttes összegük legfeljebb ötszázezer forint, 

14. § 

(2) A  hátralékkezelési támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatásra 
jogosult a hátralékkezelési támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre 
emelkedését követő  15  munkanapon belül: 
a) az adósságkövetelés jogosultjával a megállapodást, vagy a részletfizetési 

szerződést megköti, és 
b) az első alkalommal befizetett önrészről/elcről szóló igazolást a Polgármesteri  

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 325%-át, 
vagy 
d) aki  70.  életévet betöltött személy és családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át, vagy 
e) aki  80.  életévet betöltött egyedül élő személy és havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, 
vagy 
0  aki  80.  életévet betöltött személy és családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 425%-át. 

8. § 

(5) A  gyógyszertámogatás havi összege  9.000,- Ft,  mely összeg előre három 
hónapra egyösszegben kerül folyósításra. 

10. § 

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

a) a hátraléka a hátralékkezelésbe bevonható adósságtípusok közé tartozik és 
együttes összegük legfeljebb hétszázötvenezer forint, 

14. § 

(2) A  hátralékkezelési támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatásra 
jogosult a hátralékkezelési támogatás megállapításáról szóló határozat véglegessé 
válását követő  15  munkanapon belül: 

a) az adósságkövetelés jogosultjával a megállapodást, vagy a részletfizetési 
szerződést megköti, és 

b) az első alkalommal befizetett önrészről/ekről szóló igazolást a Polgármesteri  



Hivatalnak bemutatja, és 
c)  a hátralékkezelési tanácsadóval a hátralékkezelési megállapodást megköti. 

24. § 

(3)  Az  (1)  bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás azon 
személy részére állapítható meg, aki 

a) egyedül élő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át vagy családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át vagy 

b) egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át,  de  nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át vagy 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,  de  nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 

25. § 

(1) A  létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő személyek 
részére rendkívüli települési támogatás évente egy alkalommal adható, összege 

a) lakás megsemmisülése, lakhatatlanná válása, életveszély miatti kiürítése 
esetében legfeljebb  100.000 Ft, 

b) temetési költségek esetében  30.000 Ft,  amennyiben az elhunyt személy 
eltemettetésének költsége ennél kevesebb, abban az esetben a temetési 
számlán szereplő összeg, 

c) kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés esetében 
legfeljebb  30.000 Ft. 

(2)  Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére  

Hivatalnak bemutatja,  es 
c)  a hátralékkezelési tanácsadóval a hátralékkezelési megállapodást megköti. 

24. § 

(3)  Az  (1)  bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás azon 
személy részére állapítható meg, aki 

a) egyedül élő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át vagy családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át vagy 

b) egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át,  de  nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át vagy 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,  de  nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 

25. § 

(1) A  létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő személyek 
részére rendkívüli települési támogatás évente egy alkalommal adható, összege 

a) lakás megsemmisülése, lakhatatlanná válása, életveszély miatti kiürítése 
esetében legfeljebb  100.000 Ft, 

b) temetési költségek esetében  50.000 Ft,  amennyiben az elhunyt személy 
eltemettetésének költsége ennél kevesebb, abban az esetben a temetési 
számlán szereplő összeg, 

c) kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés esetében 
legfeljebb  30.000 Ft. 

(2)  Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 



rendkívüli települési támogatás a  24.  §  (3)  bekezdés a) pontja esetében évente 
legfeljebb négy alkalommal, a  24.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja esetében évente 
legfeljebb két alkalommal állapítható meg. 

(3) A (2)  bekezdésben meghatározott a rendkívüli települési támogatás legkisebb 
összege esetenként  5.000 Ft,  legmagasabb összege legfeljebb  25.000 Ft. 

(4) A  tárgyévben megállapítható az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére a rendkívüli települési támogatás  dyes  összege 
nem haladhatja meg 

a) a  60.000  Ft-ot a  24.  §  (3)  bekezdés a) pontja szerinti személy esetében, 
b) az  50.000  Ft-ot, aki egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,  de  nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 

c) a  40.000  Ft-ot, aki egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,  de  nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 

d) az  50.000  Ft-ot, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 
de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át, 

e) a  40.000  Ft-ot, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át. 

27. 

(1) A  biztonságos lakhatás anyagi lehetőségeinek megteremtése érdekében a 
fűtési költség viseléséhez fatési hozzájárulás állapítható meg annak a  Budapest 
VIII. kerület közigazgatási területén lévő ingatlannal rendelkező 
lakástulajdonosnak vagy bérlőnek, akinek 

rendkívüli települési támogatás a  24.  §  (3)  bekezdés a) és  b)  pontja esetében 
évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg. 

(3) A (2)  bekezdésben meghatározott a rendkívüli települési támogatás legkisebb 
összege esetenként  5.000 Ft,  legmagasabb összege legfeljebb  25.000 Ft. 

(4) A  tárgyévben megállapítható az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére a rendkívüli települési támogatás éves összege 
nem haladhatja meg 

a) a  60.000  Ft-ot a  24.  §  (3)  bekezdés a) pontja szerinti személy esetében, 
b) az  50.000  Ft-ot, aki egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,  de  nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 

c) a  40.000  Ft-ot, aki egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,  de  nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, 

d) az  50.000  Ft-ot, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át, 

e) a  40.000  Ft-ot, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 
de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300%-át. 

27. 

(1) A  biztonságos lakhatás anyagi lehetőségeinek megteremtése érdekében a 
fűtési költség viseléséhez fűtési hozzájárulás állapítható meg annak a  Budapest 
VIII. kerület közigazgatási területén lévő ingatlannal rendelkező 
lakástulajdonosnak vagy bérlőnek, akinek  



a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 

b) a kérelmező, valamint háztartásának tagja(i) életvitelszerűen a kérelemmel 
érintett lakásban él(nek). 

(3) Az  (1)  bekezdés szerinti hozzájárulás megállapítása iránti kérelem minden év 
november  1.  napjától a tárgyévet követő év február utolsó napjáig nyújtható be. 

(4)A  fűtési hozzájárulás december, január, február hónapokra állapítható meg. 

a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 

b) a kérelmező, valamint háztartásának tagja(i) életvitelszerűen a kérelemmel 
érintett lakásban él(nek). 

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

(4) A  fűtési hozzájárulás november, december, január, február és március 
hónapokra állapítható meg. 
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