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Határozati javaslat a bizottság számára: 

javasolja a Képviselő-

 

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

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Magyarország helyi önkorrnányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  23.  §  (5) 
bekezdés  11.a  pontja szerint a kerületi önkormányzat feladatkörébe tartoznak azok a szociális szol-
gáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg, a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  25.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja pedig a szo-
ciális rászorultság esetére települési támogatás megállapítás lehetőségéről rendelkezik. 
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A  hivatkozott jogszabályhelyekre tekintettel  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a  2019.  évi költségvetésében hatmillió forint keretösszeget különített el 
a kerületben igazoltan életvitelszerűen élő magánszemélyek részére szénmonoxid érzékelő berende-
zés igénylését lehetővé tévő települési támogatási  forma  létrehozása céljából. 

Tárgyi támogatás kialakításához szükséges, hogy a tisztelt Képviselő-testület rendeletet alkosson, 
amelyben rendelkezik az igényléshez előírt jövedelmi viszonyokról és telepíti a döntési hatáskört a 
folyamat zökkenőmentes lefolytatása érdekében. 

A  támogatás közvetlen célja a kerületi állampolgárok egészségének megőrzése, biztonságérzetének 
javítása olyan berendezés biztosításával, amely alkalmas nyílt égéstemiéket termelő gázkészülékek-
ből, kandallókból, kazánokból származó, akut vagy krónikus tüneteket okozó CO koncentráció ko-
rai érzékelésére és jelzésére a szénmonoxid mérgezés elkerülése érdekében. 

Az Önkormányzat a megfelelő szénmonoxid érzékelő berendezés beszerzésével és kiosztásával még 
a fűtési szezon előtt támogatni tudja a helyi bérlőket és lakosokat a tudatos egészségmegőrzésben, a 
biztonságuk megteremtésében, ezért javaslom az e célt szolgáló támogatási fauna szabályait rögzítő 
rendelet elfogadását. 

A  rendelet-tervezet az előterjesztés  1.  számú mellékletét képezi. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  döntések meghozatalára a Képviselő-testület jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó támogatási fauna létrehozásának célja, 
hogy a kerületi lakosok biztonságának feltételei a fűtési szezon bekövetkezése előtt megteremthető-
ek legyen. 

A  pénzügyi fedezetet a  11601  címen biztosított,  de  az előirányzatot szükséges a  11303  címre átcso-
portosítani a település támogatási  forma  miatt. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  23.  §  (5)  bekezdés  11  a. pontján, a  41.  §  (3)  bekezdésén és a  107.  §-án, valamint a  42.  §  1. 
pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat és a mellékelt rendelet elfogadását. 

Határozati javaslat 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  az Önkormányzat kiadás  11601  cím — önként vállalt feladat — beruházások/szén-monoxid 
mérő előirányzatáról  6.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11303  cím — önként vállalt feladat — ellátot-
tak pénzbeli juttatása előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 
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Törvényességi ellenőrzés: 
Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbíz ából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

2.  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő módosítá-
sánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetés következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosz-
tály, Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Budapest, 2019.  augusztus ... 

dr. Sára Botond 
polgármester 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019.  (VI11.22.) önkormányzati rendelete 

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az 
Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  11  a. pontjában, 
valamint a szociális igazgatásról  es  szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  25.§ (3) 
bekezdés  b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1.§  A  rendelet célja a gázkészülék meghibásodásából eredő balesetek elkerülése érdekében a 
helyi lakosok részére szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésének lehetővé tétele. 

2. §  A  rendelet hatálya kiterjed  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkounányzat 
(továbbiakban: Önkaunányzat) közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő természetes személyekre. 

2. A  szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésének feltételei 

3. §  (1) A 2. §-ban  meghatározott természetes személyek kérelem benyújtása révén az általuk 
lakott, az Önkormányzat tulajdonában álló bérleménybe vagy tulajdonukban levő ingatlanba 
szénmonoxid érzékelő berendezést igényelhetnek az Önkormányzat által biztosított 
eszközkészlet erejéig. Az Önkormányzat a szénmonoxid érzékelő berendezést természetben 
nyújtja az igénylők részére. 

(2) Lakásonként egy darab szénmonoxid érzékelő berendezés igényelhető, amely alkalmas 
nyílt égésterméket termelő gázkészülékekből, kandallókból, kazánokból származó, akut vagy 
krónikus tüneteket okozó CO koncentráció korai érzékelésére  es  jelzésére a szénmonoxid 
mérgezés elkerülése érdekében. 

(3) Azon magánszemélyek nyújthatnak be kérelmet, akiknek a családjában az egy főre eső 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum legalább 300%-át, egyedülálló személy 
esetén a 350%-át. 

(4) Az érvényes kérelem benyújtásának feltételei: 

a) érvényes személyigazolvány 
b) érvényes lakcímkártya VIII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel feltüntetve 
c) adóigazolvány 
d) pályázat beadását megelőző három havi gázszámla-kivonat 
e) gázkészülék típusának megadása, fényképpel együtt 
f) nyilatkozat az egy háztartásban élők számáról, és jövedelemigazolásuk csatolása a 

kérelemhez. 
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3. A  kérelmek benyújtása, döntéshozatal 

4.  §  (1)  Kérelem benyújtására a mindenkori költségvetésben biztosított fedezet erejéig, 
határidő nélkül folyamatosan lehetőség van a kizárólag erre a célra rendszeresített, ingyenesen 
biztosított adatlapon. 

(2) A  szénmonoxid érzékelő berendezések kiosztása az érvényes kérelmek beérkezési 
sorrendjében történik. 

(3) A  beérkezett kérelmek tárgyában a polgármester határoz. 

(4) A  beérkezett kérelmekkel kapcsolatos eljárásra egyebekben az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény szabályai az irányadók. 

(5) A  Polgármesteri Hivatal a beérkezett kérelmekről és a kapcsolódó határozatokról 
nyilvántartást vezet. 

4.  Záró rendelkezések 

5.  § E rendelet  2019.  augusztus  23.  napján lép hatályba. 

Budapest, 2019.  augusztus  22. 

Rimán Edina dr. Sára Botond 
jegyző polgármester 



INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó pályázati feltételekről szóló 
.../2019.  (VIII.22.) önkormányzati rendeletéhez 

Általános indokolás 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a  2019.  évi 
költségvetésében hatmillió forint keretösszeget különített el a kerületben igazoltan 
életvitelszerűen élő magánszemélyek részére szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése 
lehetőségének megteremtése céljából.  A  támogatás közvetlen célja a kerületi állampolgárok 
egészségének megőrzése, biztonságérzetének javítása. 

Részletes indokolás 

az  1.  §-hoz 

A  rendelet célját határozza meg. 
a  2.§-hoz 

A  rendelet területi és személyi hatályát határozza meg. 

a3. §-hoz 

A  rendelet tárgyi hatályát határozza meg, és a szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésének 
feltételeit rögzíti. 

a4. §-hoz 

A  kérelmek benyújtásának feltételeit és a döntéshozatal folyamatát rögzíti, a döntési hatáskör 
telepítésével és a mögöttes jogszabály megjelölésével. 

az  5.  §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 

.../2019.  (VIII.22.) önkormányzati rendeletéhez 

A  rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi 
CXXX. törvény  17.  §  (1)  bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot:  „A  jogszabály 
előkészítője — a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
koiniányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkoimányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A  hatásvizsgálat során a  (2)  bekezdésben meghatározottakat külön kell vizsgálni. 

1. Társadalmi hatások 
A  rendelet elfogadása alapot teremt arra, hogy az Önkormányzat a kerületben életvitelszerűen 
élő személyeket öngondoskodásukhoz kapcsolódóan támogassa szénmonoxid érzékelő 
berendezés igénylése révén. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A  támogatás költségvetési fedezetét az Önkormányzat éves költségvetése tartalmazza. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs, azonban 
egészségügyi következménye a természetes személyek szénmonoxid mérgezésének 
elkerülésében történő segítségnyújtás révén kiemelkedő. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A  rendelet elfogadásával az adminisztrációs terhek nem növekednek. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségességet, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A  jogalkotás elmaradásának nincs következménye. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. 
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