';V"}!'oest Fővánss X. kerület Kőbányai
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁN3f£Máor/.ai Képviselő-testület ülése
POLGÁRMESTERE

Builapcsi,

*■'

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai
Önkormányzat
Képviselő-testülete
.. ../2010.(...)
számú önkormányzati rendeletének
megalkotására a szociális ellátások és
gyermekvédelmi támogatások helyi
szabályozásáról szóló 8/2009. (111.20.)
számú
önkormányzati
rendelet
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása és a napi
gyakorlati tapasztalatok indokolttá tették a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi
szabályozásáról szóló rendeletünk módosítását.
Az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések módosítása során nőtt az
adósságcsökkentési támogatás mértéke; illetve adósságnak minősül a hitelintézettel kötött szabad
felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
12 hónapról 6 hónapra csökkent az az időtartam, amin belül a kérelmező nem részesülhet ismételten
adósságkezelési szolgáltatásban.
A törvényből már korábban kikerült az a rendelkezés, hogy az ápolási díj esetében évente
környezettanulmányt kell készíteni. Javasoljuk, hogy erre csak szükség esetén kerüljön sor.
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadás során az alábbi döntést hozta a
szociálpolitikai juttatásokra vonatkozóan:
29.) A szociálpolitikai juttatásoknál a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben
meghatározott mértékben, a rászorulók várható száma alapján kell tervezni a kiadásokat. A 2010. évi
szociálpolitikai juttatások előirányzata a bázisévi előirányzat nagyságrendjét nem haladhatja meg.
Meg kell vizsgálni, hogy a lakhatási támogatáson túl milyen módon történhet a méltányosság
kiterjesztése.
A támogatások közül az alábbi ellátások esetében van lehetőség méltányosság gyakorlására:
adósságcsökkentési támogatás
egyéb lakásfenntartási támogatás
egyéb ápolási díj
átmeneti segély
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
temetési segély
Az elmúlt két évben a temetési segély kivételével mindegyik támogatási forma felhasználása
emelkedett.

2007.évi
felhasználás

2008.évi
felhasználás

2009.évi
felhasználás

2010. évi terv

6 507 e Ft

9 720 e Ft

12 329 e Ft

15 000 e Ft

62 546 e Ft

60 990 e Ft

66 552 e Ft

68 000 e Ft

Ápolási díj (egyéb)

53 705 e Ft

57 368 e Ft

58 278 e Ft

59 500 e Ft

Átmeneti segély

28 976 e Ft

39 356 e Ft

51 261eFt

53 000 e Ft

Rendkívüli gyermek
védelmi támogatás

31 185 eFt

40 436 e Ft

53 440 e Ft

55 300 e Ft

Temetési segély

10 425 e Ft

8 860 e Ft

8 695 e Ft

10 000 e Ft

Támogatási forma
Adósságcsökkentési
támogatás
Lakásfenntartási
támogatás (egyéb)

A fenti táblázatból is kitűnik, hogy az elmúlt két évben megemelkedett a kifizetések száma. Ennek
oka, hogy nemcsak azok a kerületi állampolgárok jelentek meg a rendszerben, akik az elmúlt
időszakban vesztették el a munkájukat, hanem azok is, akik dolgoznak, rendszeres jövedelemmel
rendelkeznek, de a napi megélhetésükhöz az önkormányzat támogatása szükséges.
A temetési segélyt igénylök száma csökkent, mivel az önkormányzat által nyújtott támogatás a
temetési költségeknek csak töredékét teszi ki, viszont emelkedett a köztemetést igénylők száma.
Mivel a koncepcióban meghatározásra került, hogy az előirányzat nem haladhatja meg a bázisévi
előirányzat nagyságrendjét, így már a tervezés során nem minden esetben tudtuk tervezni az elmúlt
években megfigyelhető emelkedést.
2010. évben a nyugdíjminimum az elmúlt évi összeghez képest nem emelkedett - 28 500 Ft -, viszont
a nyugdíjak minimális emelése miatt az eddig támogatottak közül sokan túllépik a jövedelmi
értékhatárt.
A napi tapasztalatok és a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatai alapján az alábbi támogatások
esetében javasolunk módosítást:
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a jövedelemhatártól való 10 %-os eltérés esetén
legyen lehetőség méltányosság gyakorlására
átmeneti segély esetében az egyedülálló kérelmezők jövedelmi értékhatára kerüljön megemelésre
az öregségi nyugdíjminimum 300 %-ára
a lakásfenntartási támogatás esetében az egyedülálló kérelmezők jövedelmi értékhatára kerüljön
megemelésre az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ára
az adósságkezelési támogatás esetében kerüljön megemelésre a jövedelmi értékhatár 50 %-kal
(családosok esetében az öregségi nyugdíjminimum 200 %-ára, egyedülállók esetében 250 %-ára);
illetve kerüljön vagyonnyilatkozat bekérésre a támogatás megállapításakor
a temetési segély jövedelmi értékhatára és a támogatási összeg kerüljön megemelésre
Javaslatunk a temetési segély módosítására:
Jövedelem
(öregségi nyugdíjminimum többszöröse)
0 x ÖNYM - 1 x ÖNYM (0-28 500)
1 x ÖNYM +1 - 1,5 x ÖNYM (28 501-42 750)
1,5 x ÖNYM +1 - 2 x ÖNYM (42 751-57 000)
2 x ONYM +1 - 2,5 x ONYM (57 001 - 71 250)
2,5 x ONYM +1 - 3 x ONYM (71 2 5 1 - 8 5 500)

Temetési segély
összege
60 000 Ft
55 000 Ft
50 000 Ft
45 000 Ft
40 000 Ft

A fenti módosításoknak várhatóan az alábbi költségvonzatai lesznek:
átmeneti segély: 10 millió Ft
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 8 millió Ft
lakásfenntartási támogatás: 5 millió Ft
temetési segély: 5,7 millió Ft
adósságcsökkentési támogatás esetében várhatóan a költségvetésben tervezett összeget nem
lépjük túl
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a költségvonzat forráshelyéül a működési célú általános
tartalékkeretet javasolta, ilyen nagyságú összeg máshol nem áll rendelkezésre.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a rendeletalkotási és
határozati javaslatokról.

Rendeletalkotási javaslat:
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2010.
(....) számú rendeletét a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról
szóló 8/2009. (III. 20.) számú Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének
módosításáról.

Határozati javaslat:
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálpolitikai juttatások
és gyermekvédelmi támogatások előirányzatát megemeli 28,7 millió Ft-tal - átmeneti segély 10 millió
Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8 millió Ft, lakásfenntartási támogatás 5 millió Ft, temetési
segély 5,7 millió Ft -a működési célú általános tartalékkeret terhére.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Budapest, 2010. május 4.
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^:c^

j.

dr. Neszteli István
jegyző

a

*LX &OL.

V

2010. május 31.
Verbai Lajos polgármester
dr. Neszteli István jegyző
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető

.../2010. (....) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
rendelete

a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról
szóló 8/2009. (III. 20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

l.§ A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3- § (7) Az ápolási díj megállapításakor környezettanulmányt kell készíteni, majd azt
követően szükség szerint."

2. § A rendelet 5. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:
„5. § (5) A képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a rendeletben
megállapított jövedelemhatártól való 10%-os eltérés esetén méltányosságot gyakorolhat. A
méltányosságból megállapított támogatás összege max. 10 000 Ft lehet."

3. § A rendelet 11. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (11) a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetében 250 %-át vagy"

4.§ A rendelet 14. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (6) a) annak a személynek, akinek jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló
esetében 300 %-át, elemi károsult esetén 300 %-át meghaladja,"

5.§ A rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (5) Temetési segély nem állapítható meg annak:
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a) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
b) aki egyedül él, és a havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a háromszorosát,
c) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 16. §-a alapján
temetési hozzájárulásban részesült."
6.§ A rendelet 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (7) A temetési segély összegét az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelemtől függően az
alábbi táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani
A rövidítések jelentése:
J=

egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem

Ny = az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
J (Ft):

0xNy-l,0xNy

A temetési
segély összege
(Ft):
60000

1,0.xNy+l.-Ft-1,5 xNy

55 000

l,5xNy+l.-Ft-2,0xNy

50 000

2,0 x Ny+1 .-Ft - 2,5 x Ny

45 000

2,5xNy+lFt-3,0xNy

40 000

7.§ A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a lakás bérlője; tulajdonosa;
haszonélvezője; illetve az a jogcím nélküli használó nyújthatja be, akinek bérleti jogviszonya
a bérleti díj meg nem fizetése miatt szűnt meg, de kilakoltatást elrendelő végzést nem hoztak
vele szemben, és életvitelszerűen a kérelemmel érintett lakásban él.
(2) Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott,
lakhatást segítő ellátás. Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a
családot vagy személyt,
a) akinek
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aa) az adóssága meghaladja az 50.000,- Ft-ot, és akinek a (3) bekezdésben meghatározott
bármely adósságtípus körében fennálló tartozása legalább 6 havi, vagy
ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
ac) az 1988. december 31-ét megelőző hiteltartozásával kapcsolatban a hitelintézet
felszólította tartozása rendezésére
ad) végszámláján tartozás áll fenn
a) a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj összegének 200%-át, egyedül élő esetében a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj összegének 250 %-át,
b)

a lakása nem nagyobb, mint a X. kerületben elismert minimális lakásnagyság

- 2 személyig: 1-2 lakószoba,
- 3 vagy 4 személy esetében: 2-3 lakószoba,
minden további személy esetén: + fél lakószoba
c) a háztartásban a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog értéke nem
haladja meg
da) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összge az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
db) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát,
feltéve, hogy vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének
megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
Nem számít vagyonnak az az ingatlan, amelyben a család életvitelszerűen tartózkodik; az a
vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn; továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe
tartozó
a)
közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz és
csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél
központi fűtési díjtartozás),
b) közösköltség-hátralék,
c) lakbérhátralék
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott
felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék.

szabad

(4) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama - az (5) bekezdés szerinti eset kivételévellegfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.
(5) Ha a (3) bekezdés d) pontja szerinti adósság a (4) bekezdés szerinti időtartam alatt nem
kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább 24, de legfeljebb 60 hónap,
amennyiben
a) az adósság összege meghaladja a 200.000,- Ft-ot,
b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50 %-át, és
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c) az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító
jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő
bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez.
(6) A jelzálogjog bejegyzésének és az elidegenítési és terhelési tilalom ténye feljegyzésének
kezdeményezéséről az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot megállapító határozat
rendelkezik. A határozat egy példányát az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalhoz
meg kell küldeni. A földhivatal a jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat az
önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi, illetőleg feljegyzi.
(7) A Magyar Állam az 1988. december 31.-ét megelőzően hatályban volt jogszabályok
alapján felvett egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló kormány
rendelet alapján megvásárolt követelésével összefüggésben történő befizetésről a hitel
szerződéssel érintett ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat javára lemond.
(8) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(9) A (8) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és
a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(10) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult
a) adósságkezelési tanácsadásban és
b) adósságcsökkentési támogatásban
részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.
(11) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe
bevont adósság 75 %-át, és összege legfeljebb 300.000,- Ft, az (5) bekezdés szerinti esetben
legfeljebb 600.000,- Ft lehet. A támogatás - az (5) bekezdés kivételével- egy összegben vagy
havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően.
(12) Az adósságkezelési szolgáltatás keretében a jogosult részére előrefizetős gáz- vagy
áramfogyasztást mérő készülék is biztosítható, feltéve, hogy legalább egyéves időtartamra
vállalja a készülék rendeltetésszerű használatát.
(13) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális
támogatásnak minősül.
(14) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmező és (a vele közös háztartásban élő) családtagjai jövedelmét bizonyító
igazolásokat,
b) a lakás méretét, szobaszámát bizonyító iratokat,
c) a lakást terhelő hátralékot bizonyító igazolást,
d) lakáshitel-hátralék esetében a tulajdonjog fennállását bizonyító iratot,
az ingatlan forgalmi értékét bizonyító iratot,
az átváltott szabad felhasználású kölcsön esetében bizonyítani kell azt, hogy a hitelt
lakásvásárlás, lakásfelújítás miatt vették fel,
az érintett bank jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát,
e) indokolást az elmaradás keletkezésének okáról.
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(15) A mellékleteivel hiánytalanul benyújtott kérelem regisztrálását követően a Családsegítő
Szolgálat kijelölt adósságkezelő tanácsadójával és családgondozójával való együttműködést
ír elő a kérelmező számára.
(16) Az adósságkezelő tanácsadó és a kérelmező közösen hátralékrendezési-tervet készítenek,
amelyet megállapodásban rögzítenek.
(17) A hiánytalanul összeállított kérelmet, a hátralékrendezési-tervet, a megállapodást, a
környezettanulmányt, az igazolásokat a Szolgálat haladéktalanul eljuttatja a Szociális
Osztályra
a) amennyiben az adós már a kérelem benyújtása előtt - legalább 3 hónapig -együttműködik
az adósságkezelő tanácsadóval és fizeti aktuális számláit, valamint a
b) közösen megbeszélt, illetve a felszólító levélben meghatározott időpontokban pontosan
megjelenik.
(18) A Szolgálat az adósságkezelő támogatás igénylése esetén a támogatás formájára és
mértékére javaslatot tesz a polgármesternek.
(19) A Szolgálat és az adós között kötendő megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek személyi adatait, munkahelyeinek címét,
b) a támogatással csökkentendő hátralékok és díjtartozások pontos felsorolását,
c) a nyújtandó adósságkezelő támogatás fajtáját és mértékét,
d) a szerződésszegés hátrányos jogkövetkezményeire való figyelmeztetést,
e) a lakás tulajdonosát terhelő lakáshitel-hátralék esetén a lakás ingatlan-nyilvántartási
azonosító jeleit,
f) a szerződő felek és a tanúk aláírását, valamint
g) lakáshitel-hátralék esetén az ügyvédi ellenjegyzést.
(20) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval.
Az együttműködés során az adós köteles:
a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó
megismeréséhez és nyilvántartásához,

adatok

és

információk

tanácsadó

általi

b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,
c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni, és tájékoztatni az
adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.
(21) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő, önrészét részletfizetés keretében
teljesítő személy az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a
hitelezővel szerződést köt a tartozás megfizetéséről.
(22) A szerződés aláírására a kérelmező és annak törvényes képviselője jogosult.
(23) A Szolgálat együttműködik az adósságkezelés körébe bevont intézményekkel,
személyekkel, összehangolja tevékenységüket a jelzett probléma megoldása érdekében.
(24) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza
kell téríteni, ha a jogosult:
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, illetőleg
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c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartam alatt a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tesz eleget.
(25) Az adósságkezelési támogatás a (24) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől
számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
(26) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától
- ide nem értve a (24) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 6 hónapon belül nem
részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.
Lezárás alatt az előírt kötelező együttműködés befejezése értendő.
(27) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben
lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást adták.
(28) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy meghal, vagy lakóhelye
megváltozik, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni."

8.§ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba
lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

Verbai Lajos
Polgármester

Dr. Neszteli István
Jegyző

A kihirdetés napja:

Budapest, 2010. május

A hatálybalépés napja:

Budapest, 2010. május
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8/2009. (III. 20.) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzati
rendelete
a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások
helyi szabályozásáról
A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiak
ban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló, többször
módosított 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdése, 26. §a, 32. § (1), valamint (3) bekezdése, 37/D. § (3)
bekezdése, 38. § (1) bekezdés c) pontja,
valamint (9) bekezdése, 43/B. § (1) és (3)
bekezdése, 45. § (l)-(3) bekezdése, 46. § (1)
bekezdése, 47. § (2) bekezdése, 50. § (3)
bekezdése, 55. § (1) bekezdés b) pontja,
valamint (3) bekezdése, 55/C. § (1) bekezdés
a) pontja, valamint (4) bekezdés felhatalmazása
alapján; a gyermekek védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról
szóló, többször
módosított 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b)
pontja, valamint a (2) bekezdése, 21. § (1) (3)
bekezdése és
131. § (1) bekezdés
felhatalmazása alapján a következő rendeletet
alkotja:
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alapján; a gyermekek védelméről és a
gyámügyi
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I. FEJEZET

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen
önkormányzati
rendeletet
(a
továbbiakban: R.) az Szt., a Gyvt., az egyes
pénzbeli szociális ellátások elszámolásának
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Pr.), a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Pmr.), a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról
szóló
149/1997. (IX.
10.)
Kormányrendelet, (a továbbiakban: Gyér.)
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önkormányzati
rendeletet
(a
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jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

A rendelet célja

A rendelet célja

1. § A képviselő-testület a szociális ellátások, 1. § A képviselő-testület a szociális ellátások,
valamint
a
pénzbeli
gyermekvédelmi valamint
a
pénzbeli
gyermekvédelmi
támogatások:
támogatások:
(1) biztosításával enyhíteni kívánja a kőbányai
személyek és családok szociális (elsősorban
anyagi természetű) gondjait, törekszik a
szociális biztonság erősítésére,
(2) biztosításával egyidejűleg ösztönözni
kívánja a jogosultakat arra, hogy maguk is
tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak
érdekében, hogy önmaguk, illetve családjuk
(kiskorú gyermekeik) eltartásáról elsősorban
kereső tevékenységből származó jövedelemből
tudjanak gondoskodni,
(3) biztosításával az önhibájukon kívül
szociálisan
hátrányos
helyzetben
lévő
személyek adósságterhein kíván enyhíteni és
lakhatási körülményein kíván javítani,
(4) biztosításával a szociális szempontokból
rászorult családokban élő, anyagi szempontból
veszélyeztetett, eltartott kiskorú, illetve még
tanulói
jogviszonyban
álló
nagykorú
gyermekek eltartásához kíván hozzájárulni,
(5) megvonásával
és
a
rendeletben
szabályozott szociális támogatási formákra
való
jogosulatlanság
kimondásával
szankcionálja azt, ha a kérelmezők a jelen
rendeletben előírt kötelezettségeiknek nem
tesznek eleget,
(6) jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe
vevőivel szemben - az Szt.-ben megállapított
szabályok szerint - visszafizetésre kötelezést
rendel el.

(1) biztosításával enyhíteni kívánja a kőbányai
személyek és családok szociális (elsősorban
anyagi természetű) gondjait, törekszik a
szociális biztonság erősítésére,
(2) biztosításával egyidejűleg ösztönözni
kívánja a jogosultakat arra, hogy maguk is
tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak
érdekében, hogy önmaguk, illetve családjuk
(kiskorú gyermekeik) eltartásáról elsősorban
kereső tevékenységből származó jövedelemből
tudjanak gondoskodni,
(3) biztosításával az önhibájukon kívül
szociálisan
hátrányos
helyzetben
lévő
személyek adósságterhein kíván enyhíteni és
lakhatási körülményein kíván javítani,
(4) biztosításával a szociális szempontokból
rászorult családokban élő, anyagi szempontból
veszélyeztetett, eltartott kiskorú, illetve még
tanulói
jogviszonyban
álló
nagykorú
gyermekek eltartásához kíván hozzájárulni,
(5) megvonásával
és
a
rendeletben
szabályozott szociális támogatási formákra
való
jogosulatlanság
kimondásával
szankcionálja azt, ha a kérelmezők a jelen
rendeletben előírt kötelezettségeiknek nem
tesznek eleget,
(6) jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe
vevőivel szemben - az Szt.-ben megállapított
szabályok szerint - visszafizetésre kötelezést
rendel el.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. §
(l)-(3) bekezdésében meghatározott azon
személyekre, akiknek bejelentett lakóhelye
vagy bejelentett tartózkodási helye Budapest
X. kerület területén van.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. §
(l)-(3) bekezdésében meghatározott azon
személyekre, akiknek bejelentett lakóhelye
vagy bejelentett tartózkodási helye Budapest
X. kerület területén van.

(2) A képviselő-testület hatáskörre
illetékességre való tekintet nélkül köteles

és (2) A képviselő-testület hatáskörre
illetékességre való tekintet nélkül köteles

és
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a) az arra rászoruló gyermek részére
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
biztosítani,

a) az arra rászoruló gyermek részére
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
biztosítani,

b) az arra rászorulók részére átmeneti
segélyt,
étkezést,
illetve
szállást
biztosítani,

b) az arra rászorulók részére átmeneti
segélyt,
étkezést,
illetve
szállást
biztosítani,

ha ennek hiánya a rászorulónak az életét,
ha ennek hiánya a rászorulónak az életét,
testi
épségét
veszélyezteti,
vagy
testi
épségét
veszélyezteti,
vagy
elháríthatatlan kárral járna.
elháríthatatlan kárral járna.
(3) A rendelet hatálya az adósságkezelési (3) A rendelet hatálya az adósságkezelési
szolgáltatás tekintetében Budapest X. kerület szolgáltatás tekintetében Budapest X. kerület
közigazgatási területén
közigazgatási területén
a) az önkormányzati bérlakással,

a) az önkormányzati bérlakással,

b) a magántulajdonú lakással,

b) a magántulajdonú lakással,

c) a magántulajdonú lakáson haszonélve
zetijoggal

c) a magántulajdonú lakáson haszonélve
zetijoggal

rendelkező azon személyekre terjed ki, akik rendelkező azon személyekre terjed ki, akik
életvitelszerűen laknak a lakásban.
életvitelszerűen laknak a lakásban.
Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések

A Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály
Szociális
Osztályán
és
a
Kőbányai
Családsegítő Szolgálatnál igényelhető ellátások

A Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály
Szociális
Osztályán
és
a
Kőbányai
Családsegítő Szolgálatnál igényelhető ellátások

3. § (1) A szociális ellátások iránti kérelmet
egész évben folyamatosan lehet benyújtani a
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális
és Egészségügyi Főosztály Szociális Osztályán
(a továbbiakban: Szociális Osztály).
(2) Az adósságkezelési szolgáltatást a
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai
Önkormányzat Családsegítő Szolgálatánál (a
továbbiakban: Szolgálat) folyamatosan lehet
igényelni a Szolgálat által rendelkezésre
bocsátott formanyomtatványon.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás iránt
hiánytalanul benyújtott kérelmet a Szolgálat
haladéktalanul eljuttatja a Szociális Osztályra.
(4) A szociális ellátásokra való jogosultság
vizsgálatakor a kérelmező és családja
jövedelmi viszonyait, egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelmét kell figyelembe venni. A
kérelmezőnek és családtagjainak (valamennyi
rendszeres, illetve az adott időszakban

3. § (1) A szociális ellátások iránti kérelmet
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai
Önkormányzat Családsegítő Szolgálatánál (a
továbbiakban: Szolgálat) folyamatosan lehet
igényelni a Szolgálat által rendelkezésre
bocsátott formanyomtatványon.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás iránt
hiánytalanul benyújtott kérelmet a Szolgálat
haladéktalanul eljuttatja a Szociális Osztályra.
(4) A szociális ellátásokra való jogosultság
vizsgálatakor a kérelmező és családja
jövedelmi viszonyait, egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelmét kell figyelembe venni. A
kérelmezőnek és családtagjainak (valamennyi
rendszeres, illetve az adott időszakban
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bevételként
jelentkező
eseti,
alkalmi
jövedelmükre
vonatkozóan)
a
(3)
bekezdésben meghatározott támogatást kivéve
- a kérelem benyújtását megelőző negyedévre
visszamenőleges egyhavi nettó jövedelmeiket
kell igazolniuk.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
az átmeneti segély és a temetési segély iránti
kérelmekhez a tárgyhavi vagy az azt megelőző
havi nettó jövedelmeket kell igazolni.
(6) Amennyiben
a
kérelmező
vagy
családtagjainak valamelyike nem rendelkezik
jövedelemmel, a kérelemhez mellékelni kell:

bevételként
jelentkező
eseti,
alkalmi
jövedelmükre
vonatkozóan)
a
(3)
bekezdésben meghatározott támogatást kivéve
- a kérelem benyújtását megelőző negyedévre
visszamenőleges egyhavi nettó jövedelmeiket
kell igazolniuk.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
az átmeneti segély és a temetési segély iránti
kérelmekhez a tárgyhavi vagy az azt megelőző
havi nettó jövedelmeket kell igazolni.
(6) Amennyiben
a
kérelmező
vagy
családtagjainak valamelyike nem rendelkezik
jövedelemmel, a kérelemhez mellékelni kell:

a) annak igazolását, hogy valamely
jövedelmének
megállapítása
vagy
folyósítása folyamatban van,

a) annak igazolását, hogy valamely
jövedelmének
megállapítása
vagy
folyósítása folyamatban van,

b) jognyilatkozatot - büntetőjogi felelősség
mellett - az alkalmi munkából származó
jövedelemről.

b) jognyilatkozatot - büntetőjogi felelősség
mellett - az alkalmi munkából származó
jövedelemről.

(7) Egy naptári évben egy alkalommal, illetve
szükség szerint környezettanulmányt kell
készíteni az ápolási díj ügyében.
(8) Környezettanulmányt kell készíteni a
fellebbezések esetében a képviselő-testülethez
történő előterjesztés előtt, amennyiben erre a
tényállás tisztázása szempontjából szükség
van, és mindazon esetekben, amikor e rendelet
rendelkezik erről.
(9) A rendeletben szabályozott szociális
ellátások és gyermekvédelmi támogatások
iránti kérelmekhez, a tárgyévben egy
alkalommal írásbeli felhatalmazást lehet kérni
a kérelmezőtől arra, hogy az érdemi döntést
előkészítő szervvel az APEH az igénylő és
családtagjai
jövedelemadó-alapjáról,
a
lakásfenntartási kiadások beszedésére jogosult
szervezetek a kérelmező díjtartozásáról, illetve
biztosítótársaságok a kérelmező biztosítási
szerződéseiről adatokat közölhessenek.
(10) Az ápolási díjat és a legalább három
hónapot meghaladó időtartamú átmeneti
segélyt
igénylő, illetve ezen ellátások valamelyikében
már részesülő személy, a rendszeres
pénzellátásra irányuló kérelem benyújtásától
számított 8 napon belül köteles bejelenteni, ha
a
részére
megállapítandó
rendszeres
pénzellátásra
irányuló
eljárás
a
társadalombiztosítási igazgatási szervnél, a

(7) Az
ápolási díj
megállapításakor
környezettanulmányt kell készíteni, majd azt
követően szükség szerint.
(8) Környezettanulmányt kell készíteni a
fellebbezések esetében a képviselő-testülethez
történő előterjesztés előtt, amennyiben erre a
tényállás tisztázása szempontjából szükség
van, és mindazon esetekben, amikor e rendelet
rendelkezik erről.
(9) A rendeletben szabályozott szociális
ellátások és gyermekvédelmi támogatások
iránti kérelmekhez, a tárgyévben egy
alkalommal írásbeli felhatalmazást lehet kérni
a kérelmezőtől arra, hogy az érdemi döntést
előkészítő szervvel az APEH az igénylő és
családtagjai
jövedelemadó-alapjáról,
a
lakásfenntartási kiadások beszedésére jogosult
szervezetek a kérelmező díjtartozásáról, illetve
biztosítótársaságok a kérelmező biztosítási
szerződéseiről adatokat közölhessenek.
(10) Az ápolási díjat és a legalább három
hónapot meghaladó időtartamú átmeneti
segélyt
igénylő, illetve ezen ellátások valamelyikében
már részesülő személy, a rendszeres
pénzellátásra irányuló kérelem benyújtásától
számított 8 napon belül köteles bejelenteni, ha
a
részére
megállapítandó
rendszeres
pénzellátásra
irányuló
eljárás
a
társadalombiztosítási igazgatási szervnél, a
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bíróság vagy egyéb hatóság előtt folyamatban
van.
(11) Az I. fokú határozatban kötelezni kell a
rendszeres szociális ellátást igénybevevőt arra,
hogy a jövedelmi, vagyoni viszonyaiban,
lakáscímében bekövetkezett változást a
Szociális Osztályon a változás bekövetke
zésétől számított 15 napon belül jelentse be. Az
I. fokú határozatban figyelmeztetni kell a
jogosultat, hogy e kötelezettségének elmulasz
tása esetén - az Szt. 17. §-ában foglaltakra is
figyelemmel - kötelezhető a felvett ellátás, a
támogatás kamattal emelt összegben történő
visszafizetésére.
(12) A Szt.-ben és az R.-ben meghatározott
feltételek hiányában vagy az Szt. és az R.
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg
kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni
kell:

bíróság vagy egyéb hatóság előtt folyamatban
van.
(11) Az I. fokú határozatban kötelezni kell a
rendszeres szociális ellátást igénybevevőt arra,
hogy a jövedelmi, vagyoni viszonyaiban,
lakáscímében bekövetkezett változást a
Szociális Osztályon a változás bekövetke
zésétől számított 15 napon belül jelentse be. Az
I. fokú határozatban figyelmeztetni kell a
jogosultat, hogy e kötelezettségének elmulasz
tása esetén - az Szt. 17. §-ában foglaltakra is
figyelemmel - kötelezhető a felvett ellátás, a
támogatás kamattal emelt összegben történő
visszafizetésére.
(12) A Szt.-ben és az R.-ben meghatározott
feltételek hiányában vagy az Szt. és az R.
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg
kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni
kell:

a) pénzbeli szociális ellátás kamatokkal
terhelt visszafizetésére,

a) pénzbeli szociális ellátás kamatokkal
terhelt visszafizetésére,

b) természetben nyújtott szociális ellátás
esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy
a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyen
érték megfizetésére.

b) természetben nyújtott szociális ellátás
esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy
a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyen
érték megfizetésére.

(13) A megtérítést, az 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 232. § (2) bekezdésében
meghatározott kamattal megemelt összegben
kell visszafizetni. Kamat csak a szociális
ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe
vétele és az erről való tudomásszerzés közötti
időtartamra számítható fel.
(14) Megtérítésre kell kötelezni azt a személyt
is, aki részére a rendszeres pénzbeli szociális
ellátás
folyósításának
időtartama
alatt
visszamenőlegesen rendszeres pénzellátást
állapítottak meg, feltéve, hogy a rendszeres
pénzellátásra és a szociális ellátásra együtt nem
lett volna jogosult.
(15) A szociális hatáskört gyakorló szerv a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett
ellátás megtérítését az igénybevételről való
tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül
rendelheti el. Nem lehet a megtérítést
elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg
folyamatos
ellátás
esetén
az
ellátás
megszűnésétől egy év már eltelt.
(16) Amennyiben, a kérelmező személy, illetve

(13) A megtérítést, az 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 232. § (2) bekezdésében
meghatározott kamattal megemelt összegben
kell visszafizetni. Kamat csak a szociális
ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe
vétele és az erről való tudomásszerzés közötti
időtartamra számítható fel.
(14) Megtérítésre kell kötelezni azt a személyt
is, aki részére a rendszeres pénzbeli szociális
ellátás
folyósításának
időtartama
alatt
visszamenőlegesen rendszeres pénzellátást
állapítottak meg, feltéve, hogy a rendszeres
pénzellátásra és a szociális ellátásra együtt nem
lett volna jogosult.
(15) A szociális hatáskört gyakorló szerv a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett
ellátás megtérítését az igénybevételről való
tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül
rendelheti el. Nem lehet a megtérítést
elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg
folyamatos
ellátás
esetén
az
ellátás
megszűnésétől egy év már eltelt.
(16) Amennyiben, a kérelmező személy, illetve

család az igénylés során benyújtott, számlákkal
igazolt
havi
nettó
összjövedelemnél
bizonyíthatóan magasabb életszínvonalon él,
illetve megállapítható, hogy a szociális
ellátásra nem szorul rá, a támogatás
megállapítása megtagadható.

család az igénylés során benyújtott, számlákkal
igazolt
havi
nettó
összjövedelemnél
bizonyíthatóan magasabb életszínvonalon él,
illetve megállapítható, hogy a szociális
ellátásra nem szorul rá, a támogatás
megállapítása megtagadható.

A pénzbeli ellátások kifizetésének és
folyósításának szabályai

A pénzbeli ellátások kifizetésének és
folyósításának szabályai

4. § (1) A jogerős határozattal megállapított
pénzbeli szociális ellátásokat, a kérelem
benyújtását követően az érkeztetés napjától
kell folyósítani.
(2) Minden hónap 5. napjáig kell postán
elküldeni vagy folyószámlára átutalni a
jogosultak részére, a jogerősen megállapított:

4. § (1) A jogerős határozattal megállapított
pénzbeli szociális ellátásokat, a kérelem
benyújtását követően az érkeztetés napjától
kell folyósítani.
(2) Minden hónap 5. napjáig kell postán
elküldeni vagy folyószámlára átutalni a
jogosultak részére, a jogerősen megállapított:

a) lakásfenntartási támogatást,

a) lakásfenntartási támogatást,

b) adósságcsökkentési támogatást,

b) adósságcsökkentési támogatást,

c) az ápolási díjat,

c) az ápolási díjat,

d) átmeneti segélyt.

d) átmeneti segélyt.

(3) Az átmeneti segélyt, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást és a temetési
segélyt az I. fokú határozat jogerőre
emelkedését követő 5 munkanapon belül kell
postán elküldeni vagy átutalni a jogosult
részére. Ha a postai folyósítással járó
késedelem
a
jogosult
létfenntartását
veszélyeztetné, az átmeneti segély és a
temetési segély a Polgármesteri Hivatal
pénztárában is kifizethető.
(4) Amennyiben a megállapított ápolási díj
nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az
ellátás havi összege harmincad részének és az
ellátási napok számának szorzata.
(5) Ha az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege változik, a változás
időpontjától a szociális ellátást az új összegnek
megfelelően
kell
folyósítani,
melyről
határozatot nem kell hozni, azonban értesítést
kell küldeni.

(3) Az átmeneti segélyt, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást és a temetési
segélyt az I. fokú határozat jogerőre
emelkedését követő 5 munkanapon belül kell
postán elküldeni vagy átutalni a jogosult
részére. Ha a postai folyósítással járó
késedelem
a
jogosult
létfenntartását
veszélyeztetné, az átmeneti segély és a
temetési segély a Polgármesteri Hivatal
pénztárában is kifizethető.
(4) Amennyiben a megállapított ápolási díj
nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az
ellátás havi összege harmincad részének és az
ellátási napok számának szorzata.
(5) Ha az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege változik, a változás
időpontjától a szociális ellátást az új összegnek
megfelelően
kell
folyósítani,
melyről
határozatot nem kell hozni, azonban értesítést
kell küldeni.
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II. FEJEZET

II. FEJEZET

FELADAT-ES HATÁSKÖRÖK

FELAD AT-ES HATÁSKÖRÖK

A képviselő-testület

A képviselő-testület

5. § (1) A képviselő-testület, a rendelet 7. §ában
meghatározott
hatásköreit
a
polgármesterre ruházza át.
(2) A képviselő-testület II. fokon bírálja el az
R. 7. § (l)-(7) bekezdései alapján meghozott I.
fokú
határozatok
ellen
benyújtott
fellebbezéseket.

5. § (1) A képviselő-testület, a rendelet 7. §ában
meghatározott
hatásköreit
a
polgármesterre ruházza át.
(2) A képviselő-testület II. fokon bírálja el az
R. 7. § (l)-(7) bekezdései alapján meghozott I.
fokú
határozatok
ellen
benyújtott
fellebbezéseket.

(3) A képviselő-testület az ápolási díj
megállapítása során a kérelmező javára
méltányosságból eltérhet, amennyiben a
következő feltételek fennállnak:

(3) A képviselő-testület az ápolási díj
megállapítása során a kérelmező javára
méltányosságból eltérhet, amennyiben a
következő feltételek fennállnak:

a) a kérelmező fogyatékkal élő személyt
gondoz, és
b) a családban az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250
%-át, egyedülálló esetén 300 %-át.
(4)
A képviselő-testület lakásfenntartási
támogatás esetében a rendeletben megállapított
jövedelemhatártól való 15%-os eltérés esetén
méltányosságot gyakorolhat.

a) a kérelmező fogyatékkal élő személyt
gondoz, és
b) a családban az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250
%-át, egyedülálló esetén 300 %-át.
(4)
A képviselő-testület lakásfenntartási
támogatás esetében a rendeletben megállapított
jövedelemhatártól való 15%-os eltérés esetén
méltányosságot gyakorolhat.
(5)
A képviselő-testület rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás esetében a
rendeletben megállapított jövedelemhatártól
való 10%-os eltérés esetén méltányosságot
gyakorolhat. A méltányosságból megállapított
támogatás összege max. 10 000 Ft lehet.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
6. § A Szociális és Egészségügyi Bizottság
feladata: javaslattétel a képviselő-testület
részére e rendelet 5. § (2)-(4) bekezdésében
meghatározott fellebbezések, és méltányossági
kérelmek elbírálására.

6. § A Szociális és Egészségügyi Bizottság
feladata: javaslattétel a képviselő-testület
részére e rendelet 5. § (2)-(4) bekezdésében
meghatározott fellebbezések, és méltányossági
kérelmek elbírálására.

7

A polgármester

A polgármester

7. § A polgármester a képviselő-testület által 7. § A polgármester a képviselő-testület által
átruházott hatáskörében a pénzben és átruházott hatáskörében a pénzben és
természetben nyújtott ellátások során:
természetben nyújtott ellátások során:
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi
támogatással kapcsolatban:

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi
támogatással kapcsolatban:
- megállapítja
jogosultságot,

a támogatásra való

- megállapítja
jogosultságot,

a támogatásra való

- megállapítja a támogatás összegét,

- megállapítja a támogatás összegét,

- megállapítja a támogatásra való
j ogosulatlanságot,

- megállapítja a támogatásra való
j ogosulatlanságot,

-visszaigényli a folyósított támogatást
az illetékes önkormányzattól.

-visszaigényli a folyósított támogatást
az illetékes önkormányzattól.

(2) A természetben nyújtott támogatásokkal (2) A természetben nyújtott támogatásokkal
kapcsolatban:
kapcsolatban:
- megállapítja
jogosultságot,

a támogatásra való

- megállapítja
jogosultságot,

a támogatásra való

- megállapítja a támogatás összegét,

- megállapítja a támogatás összegét,

- megállapítja a támogatásra való
j ogosulatlanságot.

- megállapítja a támogatásra való
jogosulatlanságot.

(3)
A
lakásfenntartási
kapcsolatban:
- megállapítja
jogosultságot,

támogatással (3)
A
lakásfenntartási
kapcsolatban:

a támogatásra való

- megállapítja
összegét,

a

támogatás

havi

- megállapítja
jogosultságot,

támogatással

a támogatásra való

- megállapítja
összegét,

a

támogatás

havi

- megállapítja a támogatásra való
j ogosulatlanságot,

- megállapítja a támogatásra való
jogosulatlanságot,

- megszünteti a támogatás folyósítását.

- megszünteti a támogatás folyósítását.

(4) Az ápolási díjjal kapcsolatban:
megállapítja
jogosultságot,

a

díjra

(4) Az ápolási díjjal kapcsolatban:
való

a

díjra

a

díjra

való

- megállapítja a díj havi összegét,

- megállapítja a díj havi összegét,
megállapítja
j ogosulatlanságot,

megállapítja
jogosultságot,

való

megállapítja
jogosulatlanságot,

a

díjra

- megszünteti a díj folyósítását,

- megszünteti a díj folyósítását,

az
orvosi
szakvélemény
felülvizsgálatát kérheti.

az
orvosi
felülvizsgálatát kérheti.

való

szakvélemény
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(5) Az átmeneti segéllyel kapcsolatban:

(5) Az átmeneti segéllyel kapcsolatban:
megállapítja
jogosultságot,

a

segélyre

való

segélyre

való

- visszaigényli a folyósított segélyt az
illetékes önkormányzattól.
a

segélyre

való

segélyre

(7)
Az
adósságkezelési
kapcsolatban:

való

megállapítja a
j ogosulatlanságot,

segélyre

való

- visszaigényli a folyósított segélyt az
illetékes önkormányzattól.
megállapítja
jogosultságot,

a

segélyre

való

- megállapítja a segély összegét,

- megállapítja a segély összegét,
megállapítja a
j ogosulatlanságot.

segélyre

(6) A temetési segéllyel kapcsolatban:

(6) A temetési segéllyel kapcsolatban:
megállapítja
jogosultságot,

a

- megállapítja a segély összegét,

- megállapítja a segély összegét,
megállapítja a
jogosulatlanságot,

megállapítja
jogosultságot,

való

megállapítja a
j ogosulatlanságot.

segélyre

Az
adósságkezelési
támogatással (7)
kapcsolatban:

való

támogatással

- határozatot hoz az adósságkezelési
támogatásról,

- határozatot hoz az adósságkezelési
támogatásról,

megszünteti
támogatást

megszünteti
támogatást

az

adósságkezelési

az

adósságkezelési

8. § A polgármester Sztv. 48. §-ban biztosított 8. § A polgármester Sztv. 48. §-ban biztosított
hatásköre
alapján
a
köztemetéssel hatásköre
alapján
a
köztemetéssel
kapcsolatban:
kapcsolatban:
- elrendeli a köztemetést,

- elrendeli a köztemetést,

- a köztemetés költségeit hagyatéki
teherként
bejelenti
az
illetékes
közjegyzőnél,

- a köztemetés költségeit hagyatéki
teherként
bejelenti
az
illetékes
közjegyzőnél,

- a köztemetés költségeit visszaigényli
az elhunyt személy utolsó lakóhelye
szerint illetékes önkormányzattól,

- a köztemetés költségeit visszaigényli
az elhunyt személy utolsó lakóhelye
szerint illetékes önkormányzattól,

a
köztemetés
költségeinek
megtérítésére kötelezi az örököst, vagy
a tartásra köteles személyt.

a
köztemetés
költségeinek
megtérítésére kötelezi az örököst, vagy
a tartásra köteles személyt.

III. FEJEZET

III. FEJEZET

TÁMOGATÁSOK ÉS SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOK

TÁMOGATÁSOK ÉS SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOK

A gyermekekkel és a fiatal felnőttekkel
kapcsolatos pénzbeli és természetben

A gyermekekkel és a fiatal felnőttekkel
kapcsolatos pénzbeli és természetben

9

nyújtott gyermekvédelmi támogatások

nyújtott gyermekvédelmi támogatások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

9. § (1) A polgármester átruházott
hatáskörében, rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatásban részesíti azt a gyermeket, akinek
családja időszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe kerül.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
való jogosultságot minden esetben egyedi
elbírálás alapján, a gyermek rászorultságát
figyelembe véve kell megállapítani. Az a
gyermek tekinthető rászorultnak, akinek
családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét.
(3) Elsősorban azokat a gyermekeket kell
alkalmanként
rendkívüli
támogatásban
részesíteni, akiknek eltartásáról családja más
módon nem tud gondoskodni, illetve
alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen az átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásának
elősegítése, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése, betegség vagy
iskoláztatás - miatt anyagi segítségre
szorulnak.
(4) A kérelmező lakóhelyétől függetlenül
gyermekvédelmi támogatást kell biztosítani, ha
ennek hiányában a késedelem a gyermek életét,
testi épségét veszélyeztetné.
(5) A támogatás iránti kérelmet a szülő vagy
más törvényes képviselő a Szociális Osztályon
terjesztheti elő.
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítása iránti kérelemhez mellékelni
kell:

9. § (1) A polgármester átruházott
hatáskörében, rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatásban részesíti azt a gyermeket, akinek
családja időszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe kerül.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
való jogosultságot minden esetben egyedi
elbírálás alapján, a gyermek rászorultságát
figyelembe véve kell megállapítani. Az a
gyermek tekinthető rászorultnak, akinek
családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét.
(3) Elsősorban azokat a gyermekeket kell
alkalmanként
rendkívüli
támogatásban
részesíteni, akiknek eltartásáról családja más
módon nem tud gondoskodni, illetve
alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen az átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásának
elősegítése, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése, betegség vagy
iskoláztatás - miatt anyagi segítségre
szorulnak.
(4) A kérelmező lakóhelyétől függetlenül
gyermekvédelmi támogatást kell biztosítani, ha
ennek hiányában a késedelem a gyermek életét,
testi épségét veszélyeztetné.
(5) A támogatás iránti kérelmet a szülő vagy
más törvényes képviselő a Szociális Osztályon
terjesztheti elő.
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítása iránti kérelemhez mellékelni
kell:

a) jövedelemigazolást,

a) jövedelemigazolást,

b) igazolást a családi pótlék folyósításáról,

b) igazolást a családi pótlék folyósításáról,

c) a gyermekelhelyezésről szóló bírósági
határozat másolatát, ha a gyermeket nem a
szülő vagy csak az egyik szülő neveli,

c) a gyermekelhelyezésről szóló bírósági
határozat másolatát, ha a gyermeket nem a
szülő vagy csak az egyik szülő neveli,

d) a közép vagy felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanuló
gyermek esetében az oktatási intézmény
igazolását a tanulói vagy hallgatói
jogviszony fennállásáról.

d) a közép vagy felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanuló
gyermek esetében az oktatási intézmény
igazolását a tanulói vagy hallgatói
jogviszony fennállásáról.
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(7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
összege alkalmanként maximum 20.000,- Ft összege alkalmanként maximum 20.000,- Ft
lehet, de éves szinten nem haladhatja meg
lehet, de éves szinten nem haladhatja meg
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvez
ményben részesülő család esetén az
50.000,-Ft-ot,

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvez
ményben részesülő család esetén az
50.000,-Ft-ot,

b)

b)

a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülő család
esetén a 80.000,-Ft-ot.

a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülő család
esetén a 80.000,-Ft-ot.

Természetben nyújtott ellátások

Természetben nyújtott ellátások

10. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás és az óvodáztatási támogatás
természetbeni ellátás formájában is nyújtható,
különösen a védelembe vett gyermek számára.
(2) A Szociális és Egészségügyi Főosztály
irányítási jogkörébe tartozó gyermekintézmény
(bölcsőde)
étkeztetési
térítésének
díjkedvezmény-kifizetés
átvállalásának
részletes szabályait külön önkormányzati
rendelet tartalmazza.

10. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás és az óvodáztatási támogatás
természetbeni ellátás formájában is nyújtható,
különösen a védelembe vett gyermek számára.
(2) A Szociális és Egészségügyi Főosztály
irányítási jogkörébe tartozó gyermekintézmény
(bölcsőde)
étkeztetési
térítésének
díj kedvezmény-kifizetés
átvállalásának
részletes szabályait külön önkormányzati
rendelet tartalmazza.

A felnőttekkel kapcsolatos rendszeres
pénzbeli szociális támogatások

A felnőttekkel kapcsolatos rendszeres
pénzbeli szociális támogatások

Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás

11. § (1) A polgármester átruházott
hatáskörében lakásfenntartási támogatást nyújt
azoknak a szociálisan rászorult személyeknek,
családoknak az általuk lakott lakás vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez,
akik

11. § (1) A polgármester átruházott
hatáskörében lakásfenntartási támogatást nyújt
azoknak a szociálisan rászorult személyeknek,
családoknak az általuk lakott lakás vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez,
akik

a) a Szt.-ben meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak minősülnek (a továb
biakban:
normatív
lakásfenntartási
támogatás),

a) a Szt.-ben meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak minősülnek (a továb
biakban:
normatív
lakásfenntartási
támogatás),

b) az adósságkezelési
részesülnek,

b) az adósságkezelési
részesülnek,

szolgáltatásban

c) az e rendeletben meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak
minősülnek
(a
továbbiakban:
helyi
lakásfenntartási
támogatás).

szolgáltatásban

c) az e rendeletben meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak minősülnek
(a továbbiakban: helyi lakásfenntartási
támogatás).
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jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, feltéve, hogy a
lakásfenntartás elismert havi költsége a
háztartás havi összjövedelmének 20 %-át
meghaladja.
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás
esetében a lakásfenntartás elismert havi
költsége az elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
Az egy négyzetméterre jutó elismert havi
költség
összegét
az
éves
központi
költségvetésről szóló törvény határozza meg.

jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, feltéve, hogy a
lakásfenntartás elismert havi költsége a
háztartás havi összjövedelmének 20 %-át
meghaladja.
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás
esetében a lakásfenntartás elismert havi
költsége az elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
Az egy négyzetméterre jutó elismert havi
költség
összegét
az
éves
központi
költségvetésről szóló törvény határozza meg.

(4) A normatív lakásfenntartási támogatás (4) A normatív lakásfenntartási támogatás
esetében elismert lakásnagyság
esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55
m2

c) ha a háztartásban három személy lakik 55
m2

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65
m2,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65
m2,

e) ha négy személynél több lakik a
háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy
után 5-5 m2,

e) ha négy személynél több lakik a
háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után
5-5 m2,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás
nagysága.

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás
nagysága.

(5) A normatív lakásfenntartási támogatás egy (5) A normatív lakásfenntartási támogatás egy
hónapra jutó összege
hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi
költségének 30 %-a, ha a jogosult
háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
50 %-át,

a) a lakásfenntartás elismert havi
költségének 30 %-a, ha a jogosult
háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
50 %-át,

b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó
egy főre jutó havi jövedelem esetén a
lakásfenntartás elismert havi költségének
és
a
támogatás
mértékének
(a
továbbiakban: TM) szorzata, de nem
kevesebb, mint 2500,- forint. A támogatás
összegét 100,- forintra kerekítve kell
meghatározni.

b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó
egy főre jutó havi jövedelem esetén a
lakásfenntartás elismert havi költségének
és
a
támogatás
mértékének
(a
továbbiakban: TM) szorzata, de nem
kevesebb, mint 2500,- forint. A támogatás
összegét 100,- forintra kerekítve kell
meghatározni.
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(6) A TM kiszámítása a következő módon (6) A TM kiszámítása a következő módon
történik:
történik:
J-0.5NYM
TM = 0,3- NYM x0,15,

J-0,5NYM
TM = 0,3- NYM x0,15,
ahol a J a jogosult háztartásában
jutó havi jövedelmet, az NYM
öregségi nyugdíj mindenkori
összegét jelöli. A TM-et századra
kell meghatározni.

egy főre
pedig az
legkisebb
kerekítve

(7) A normatív lakásfenntartási támogatást egy
évre kell megállapítani.
(8) Az
adósságkezelési
szolgáltatásban
részesülő személy a szolgáltatás időtartama
alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az
e jogcímen lakásfenntartási támogatásban
részesülő személy, egyidejűleg normatív
lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A
támogatás összegének kiszámítására a norma
tív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(9) A helyi lakásfenntartási támogatást az
önkormányzat a normatív, illetve a (8)
bekezdésben meghatározott lakásfenntartási
támogatás kiegészítéseként vagy önálló
ellátásként nyújtja. A támogatást úgy kell
kiegészíteni, hogy a normatív támogatás
összege a helyi lakásfenntartási támogatás
szerint adható összeg mértékéig kerüljön
kiegészítésre. A kiegészítő támogatás jogosult
sági feltételeire és eljárási szabályaira a
normatív lakásfenntartási támogatásnál leírtak
irányadók.

ahol a J a jogosult háztartásában
jutó havi jövedelmet, az NYM
öregségi nyugdíj mindenkori
összegét jelöli. A TM-et századra
kell meghatározni.

egy főre
pedig az
legkisebb
kerekítve

(7) A normatív lakásfenntartási támogatást egy
évre kell megállapítani.
(8) Az
adósságkezelési
szolgáltatásban
részesülő személy a szolgáltatás időtartama
alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az
e jogcímen lakásfenntartási támogatásban
részesülő személy, egyidejűleg normatív
lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A
támogatás összegének kiszámítására a norma
tív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(9) A helyi lakásfenntartási támogatást az
önkormányzat a normatív, illetve a (8)
bekezdésben meghatározott lakásfenntartási
támogatás kiegészítéseként vagy önálló
ellátásként nyújtja. A támogatást úgy kell
kiegészíteni, hogy a normatív támogatás
összege a helyi lakásfenntartási támogatás
szerint adható összeg mértékéig kerüljön
kiegészítésre. A kiegészítő támogatás jogosult
sági feltételeire és eljárási szabályaira a
normatív lakásfenntartási támogatásnál leírtak
irányadók.

(10) Az önálló ellátásként nyújtott helyi (10) Az önálló ellátásként nyújtott helyi
lakásfenntartási támogatásra az a kérelmező lakásfenntartási támogatásra az a kérelmező
jogosult
jogosult
Í/J aki a lakás tulajdonosa, bérlője,
a) aki a lakás tulajdonosa, bérlője,
haszonélvezője, vagy albérlője és,
haszonélvezője, vagy albérlője és,
b) aki ahhoz a lakáshoz kéri a
e) aki ahhoz a lakáshoz kéri a
lakásfenntartási támogatást, amelyben
lakásfenntartási támogatást, amelyben
ténylegesen
lakik, és
amelyben
ténylegesen
lakik, és
amelyben
bejelentett lakcímmel rendelkezik, és
bejelentett lakcímmel rendelkezik, és
c) aki a Budapest X. kerületében elismert
f) aki a Budapest X. kerületében elismert
minimális lakásnagyságot és minőséget
minimális lakásnagyságot és minőséget
meg nem haladó lakásban vagy nem
meg nem haladó lakásban vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiségben
lakás céljára szolgáló helyiségben
lakik.
lakik.
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(11) Önálló ellátásként nyújtott helyi (11) Önálló ellátásként nyújtott helyi
lakásfenntartási támogatásra akkor jogosult a lakásfenntartási támogatásra akkor jogosult a
kérelmező, ha
kérelmező, ha
a) a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, vagy
b) a háztartásban fogyatékkal élő személyt
vagy tartósan beteg kiskorút ápolnak, és
az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%át, továbbá
c) a lakásfenntartás havi költsége a
háztartás havi összjövedelmének 20%-át
meghaladja.

a) a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, egyedülálló esetében 250 %-át
vagy
b) a háztartásban fogyatékkal élő személyt
vagy tartósan beteg kiskorút ápolnak, és
az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%át, továbbá
c) a lakásfenntartás havi költsége a
háztartás havi összjövedelmének 20%-át
meghaladja.

Egyedi fa, szén (számlával nem igazolható)
Egyedi fa, szén (számlával nem igazolható)
fűtés esetén méltányosság gyakorolható.
fűtés esetén méltányosság gyakorolható.
(12) Az önálló ellátásként nyújtott helyi
(12) Az önálló ellátásként nyújtott helyi
lakásfenntartási
támogatásra
jogosultság
lakásfenntartási
támogatásra
jogosultság
szempontjából méltányolható lakásnagyság:
szempontjából méltányolható lakásnagyság:
a) két személyig: 1-2 lakószoba,
a) két személyig: 1-2 lakószoba,
b) három vagy négy személy esetében: 2-3
lakószoba,

b) három vagy négy személy esetében: 2-3
lakószoba,

c) minden további személy esetében fél
szobával nő a lakásigény mértékének felső
határa,

c) minden további személy esetében fél
szobával nő a lakásigény mértékének felső
határa,

d) három vagy több gyermeket nevelő
család esetében a lakásigény mértékének
felső határa minden további személy
esetében egy szobával nő.

d) három vagy több gyermeket nevelő
család esetében a lakásigény mértékének
felső határa minden további személy
esetében egy szobával nő.

Amennyiben az adás-vételi szerződés nem
tartalmazza a lakás szoba számát, csak a lakás
területét, abban az esetben a szociális
intézmény helyszíni szemléjéről készült
jegyzőkönyv hitelt érdemlően bizonyítja a
fennálló helyzetet.
(13) A lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmet folyamatosan egész évben lehet a
Szociális Osztályon előterjeszteni.
(14) Az önálló ellátásként nyújtott helyi
lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez
mellékelni kell:

Amennyiben az adás-vételi szerződés nem
tartalmazza a lakás szoba számát, csak a lakás
területét, abban az esetben a szociális
intézmény helyszíni szemléjéről készült
jegyzőkönyv hitelt érdemlően bizonyítja a
fennálló helyzetet.
(13) A lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmet folyamatosan egész évben lehet a
Szociális Osztályon előterjeszteni.
(14) Az önálló ellátásként nyújtott helyi
lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez
mellékelni kell:
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a) a kérelmező nyilatkozatát, amely szerint
lakásfenntartási kiadásait egyedül fizeti és
a
lakás
hasznosításából
származó
jövedelemmel nem rendelkezik,

a) a kérelmező nyilatkozatát, amely szerint
lakásfenntartási kiadásait egyedül fizeti és
a
lakás
hasznosításából
származó
jövedelemmel nem rendelkezik,

b) a bérleti, albérleti szerződés vagy a
jogerős bírósági ítélet másolatát, amely a
lakás megosztott használatát rendeli el
vagy a kérelmező tulajdonosi, illetve
haszonélvezői minőségének bizonyítékát,
(pl.: adásvételi vagy lakáscsere szerződés,
tulajdoni
lap
másolata,
házassági
vagyonközösség megszüntetéséről szóló
szerződés másolata,)

b) a bérleti, albérleti szerződés vagy a
jogerős bírósági ítélet másolatát, amely a
lakás megosztott használatát rendeli el
vagy a kérelmező tulajdonosi, illetve
haszonélvezői minőségének bizonyítékát,
(pl.: adásvételi vagy lakáscsere szerződés,
tulajdoni
lap
másolata,
házassági
vagyonközösség megszüntetéséről szóló
szerződés másolata,)

c) a lakásfenntartási (2 téli és 2 nyári
hónap)
kiadásait
igazoló
számlák
fénymásolatát

c) a lakásfenntartási (2 téli és 2 nyári
hónap)
kiadásait
igazoló
számlák
fénymásolatát

d) a kérelmező és a vele egy háztartásban
élő személyek utolsó
havi nettó
j ö vedelemigazolását.

d) a kérelmező és a vele egy háztartásban
élő személyek utolsó
havi nettó
j övedelemigazolását.

(15) Az önálló ellátásként nyújtott helyi
lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
tekintetében
az
alábbi
költségtípusok
számolhatók el:

(15) Az önálló ellátásként nyújtott helyi
lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
tekintetében
az
alábbi
költségtípusok
számolhatók el:

a) lakbér vagy albérleti díj,
b) a lakáscélú
törlesztő részlete,

pénzintézeti

a) lakbér vagy albérleti díj,
kölcsön

b) a lakáscélú
törlesztő részlete,

pénzintézeti

c) a táv-hőszolgáltatási díj,

c) a táv-hőszolgáltatási díj,

d) a közös költség,

d) a közös költség,

e) a csatornahasználati díj,

e) a csatornahasználati díj,

fi a szemétszállítás költsége,

j) a szemétszállítás költsége,

g) a villanyáram költsége,

g) a villanyáram költsége,

h) a vízdíj

h) a vízdíj

i) a gázfogyasztás költsége,

i) a gázfogyasztás költsége,

j) a tüzelőanyag költsége.

j) a tüzelőanyag költsége.

(16) Az önálló ellátásként nyújtott helyi
lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra
csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
(17) Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.

kölcsön

(16) Az önálló ellátásként nyújtott helyi
lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra
csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
(17) Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.
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(18) Nem állapítható meg az önálló ellátásként (18) Nem állapítható meg az önálló ellátásként
nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás
annak:
annak:
a) aki az együttes jogosultsági feltételeknek
nem felel meg,

a) aki az együttes jogosultsági feltételeknek
nem felel meg,

b) annak a családnak, illetve személynek,
akinek hátraléka miatt bérlői jogviszonyát
jogerős bírói végzéssel megszüntették.

b) annak a családnak, illetve személynek,
akinek hátraléka miatt bérlői jogviszonyát
jogerős bírói végzéssel megszüntették.

(19) Az önálló ellátásként nyújtott helyi (19) Az önálló ellátásként nyújtott helyi
lakásfenntartási támogatás összege:
lakásfenntartási támogatás összege:
Az összjövedelem
és a rezsi
aránya:
30% felett
20% - 30%

Az LFT havi
összege:
6.000,- Ft
5.000,- Ft

Az összjövedelem
és a rezsi
aránya:
30% felett
20% - 30%

Az LFT havi
összege:
6.000,- Ft
5.000,- Ft

(20) Lakbér- vagy közüzemű díjtartozás esetén
a lakásfenntartási támogatás a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. vagy a szolgáltató felé
utalható.

(20) Lakbér- vagy közüzemű díjtartozás esetén
a lakásfenntartási támogatás a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. vagy a szolgáltató felé
utalható.

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása

12. § (1) Az aktív korúak ellátása a
megélhetést biztosító jövedelemmel nem
rendelkező hátrányos munkaerő-piaci helyzetű
aktív korú személyek részére nyújtott
támogatás. A támogatási formák részletes
szabályait az Szt. 37/A. §-37/G. §-ai
tartalmazzák.
(2) Az az aktív korúak ellátására jogosult
személy, aki az ellátásra jogosultság kezdő
napján
a) egészségkárosodott személynek minősül,
vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli gyermeket nevel - feltéve,
hogy a családban élő gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül a Cst.
szerinti gyermekgondozási
támogatásban,
gyermekgondozási díjban, terhességi gyermek
ágyi segélyben - és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben
nem tudják biztosítani
rendszeres szociális segélyre jogosult.
(3) A (2) bekezdés (b)-(c) pontjában

12. § (1) Az aktív korúak ellátása a
megélhetést biztosító jövedelemmel nem
rendelkező hátrányos munkaerő-piaci helyzetű
aktív korú személyek részére nyújtott
támogatás. A támogatási formák részletes
szabályait az Szt. 37/A. §-37/G. §-ai
tartalmazzák.
(2) Az az aktív korúak ellátására jogosult
személy, aki az ellátásra jogosultság kezdő
napján
a) egészségkárosodott személynek minősül,
vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli gyermeket nevel - feltéve,
hogy a családban élő gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül a Cst.
szerinti gyermekgondozási
támogatásban,
gyermekgondozási díjban, terhességi gyermek
ágyi segélyben - és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben
nem tudják biztosítani
rendszeres szociális segélyre jogosult.
(3) A (2) bekezdés (b)-(c) pontjában
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meghatározott nem foglalkoztatott személy a
rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként együttműködésre köteles. Az
együttműködésre kijelölt szerv a Szolgálat.

meghatározott nem foglalkoztatott személy a
rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként együttműködésre köteles. Az
együttműködésre kijelölt szerv a Szolgálat.

(4) A Szolgálat:

(4) A Szolgálat:

a) figyelemmel kíséri a jegyző által kiadott
határozatban
megjelölt
határidő
betartását, annak megszegése esetén
megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a
nem
foglalkoztatott
személyt
nyilvántartásba veszi.

c) figyelemmel kíséri a jegyző által
kiadott határozatban megjelölt határidő
betartását, annak megszegése esetén
megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá
a
nem
foglalkoztatott
személyt
nyilvántartásba veszi.

b) tájékoztatja
a nem
foglalkoztatott
személyt az Szt. 37/D. § (3) bekezdése
szerinti beilleszkedést segítő program
elkészítésének menetéről, a programok
típusairól és az együttműködés eljárási
szabályairól.

b) tájékoztatja
a nem
foglalkoztatott
személyt az Szt. 37/D. § (3) bekezdése
szerinti beilleszkedést segítő program
elkészítésének menetéről, a programok
típusairól és az együttműködés eljárási
szabályairól.

c)
a beilleszkedést segítő programok
típusai:

c)
a beilleszkedést segítő programok
típusai:

1. kapcsolattartás
2. képességfejlesztő és életmódformáló
foglalkozás
3. képzés, oktatás
4. munkavégzésre történő felkészítés

1. kapcsolattartás
2. képességfejlesztő és életmódformáló
foglalkozás
3. képzés, oktatás
4. munkavégzésre történő felkészítés

d) írásban rögzíti az egyéni beilleszkedési
programban a segélyezett vállalását.

d) írásban rögzíti az egyéni beilleszkedési
programban a segélyezett vállalását.

e) figyelemmel kíséri a beilleszkedési
program végrehajtását, legalább 3
havonta személyes találkozást szervez a
segélyezett személlyel.

e) figyelemmel kíséri a beilleszkedési
program végrehajtását, legalább 3
havonta személyes találkozást szervez a
segélyezett személlyel.

f)
esetlegesen korrigálja az egyéni
beilleszkedési programot, évente írásos
értékelést
készít,
és
az
értékelés
megküldésével tájékoztatja a jegyzőt.

f)
esetlegesen korrigálja az egyéni
beilleszkedési programot, évente írásos
értékelést
készít,
és
az
értékelés
megküldésével tájékoztatja a jegyzőt.

(5) Az együttműködési
kötelezettség
megszegésének minősül, és a rendszeres
szociális segély megszűntetését vonja maga
után, amennyiben az együttműködésre
kötelezett
a) 2 éven belül ismételten figyelmen kívül
hagyja a nyilvántartásba vétel határidejét, a

(5) Az együttműködési
kötelezettség
megszegésének minősül, és a rendszeres
szociális segély megszűntetését vonja maga
után, amennyiben az együttműködésre
kötelezett
a) 2 éven belül ismételten figyelmen kívül
hagyja a nyilvántartásba vétel határidejét, a
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folyamatos
kapcsolattartásra,
személyes
találkozásra meghatározott időpontot vagy
b) a beilleszkedést segítő programot
elutasítja.

folyamatos
kapcsolattartásra,
személyes
találkozásra meghatározott időpontot vagy
b) a beilleszkedést segítő programot
elutasítja.

Ápolási díj

Ápolási díj

13. § (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra
szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított
anyagi hozzájárulás. Az ápolási díj részletes
szabályait az Szt. 40-44. §-ai tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület ápolási díjat állapíthat
meg annak a Kőbányán állandó bejelentett
lakással rendelkező és életvitelszerűen is a
kerületben lakó hozzátartozónak, aki 18.
életévét betöltött tartósan beteg személy
ápolását, gondozását végzi, amennyiben

13. § (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra
szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított
anyagi hozzájárulás. Az ápolási díj részletes
szabályait az Szt. 40-44. §-ai tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület ápolási díjat állapíthat
meg annak a Kőbányán állandó bejelentett
lakással rendelkező és életvitelszerűen is a
kerületben lakó hozzátartozónak, aki 18.
életévét betöltött tartósan beteg személy
ápolását, gondozását végzi, amennyiben

a) az általa ápolt tartósan beteg személy
Kőbányán állandó bejelentett lakással
rendelkezik és életvitelszerűen is a
kerületben lakik, valamint
b) a háziorvos igazolása szerint önmaga
ellátására nem képes és ellátása a házi
segítségnyújtás keretében nem oldható
meg, és
c) a családban az egy főre jutó havi nettó
jövedelem alacsonyabb az öregségi nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének
kétszeresénél, egyedülálló esetén annak
250 %-ánál.

a) az általa ápolt tartósan beteg személy
Kőbányán állandó bejelentett lakással
rendelkezik és életvitelszerűen is a
kerületben lakik, valamint
b) a háziorvos igazolása szerint önmaga
ellátására nem képes és ellátása a házi
segítségnyújtás keretében nem oldható
meg, és
c) a családban az egy főre jutó havi nettó
jövedelem alacsonyabb az öregségi nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének
kétszeresénél, egyedülálló esetén annak
250 %-ánál.

(3) Az ápolási díj havi összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
(4) Az ápolási díj havi összege a más
rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult
esetén a (3) bekezdés szerinti összegnek és a
jogosult részére folyósított más rendszeres
pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha
a különbözet az ezer forintot nem éri el, a
jogosult részére ezer forint összegű ápolási
díjat kell megállapítani.
(5) Az ápolási díj folyósításának időtartama
szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban
részesülő
személy
az
ellátás
után
nyugdíjjárulék
és
magán-nyugdíjpénztári
tagság esetén magán-nyugdíjpénztári tagdíj
fizetésére kötelezett.
(6) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit
a képviselő-testület kétévente legalább egyszer
felülvizsgálja.

(3) Az ápolási díj havi összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
(4) Az ápolási díj havi összege a más
rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult
esetén a (3) bekezdés szerinti összegnek és a
jogosult részére folyósított más rendszeres
pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha
a különbözet az ezer forintot nem éri el, a
jogosult részére ezer forint összegű ápolási
díjat kell megállapítani.
(5) Az ápolási díj folyósításának időtartama
szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban
részesülő
személy
az
ellátás
után
nyugdíjjárulék
és
magán-nyugdíjpénztári
tagság esetén magán-nyugdíjpénztári tagdíj
fizetésére kötelezett.
(6) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit
a képviselő-testület kétévente legalább egyszer
felülvizsgálja.
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(7) Amennyiben ápolási kötelezettségét
megszegi a jogosult, az ápolási díj folyósítását
meg kell szüntetni. Ápolási kötelezettség nem
teljesítésének minősül, ha az ápolást végző
személy több egymást követő napon - ide nem
értve a Pmr. 27. § (1) bekezdésben foglalt
esetet - nem gondoskodik az ápolt személy
alapvető
gondozási,
ápolási
igényének
kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete
megfelelő
higiéniás
körülményének
biztosításáról,
az esetleges
vészhelyzet
kialakulásának megelőzéséről.
(8) A 2007. január 1. előtt megállapított ápolási
díjakat
a
módosítás
az
esedékes
felülvizsgálatig nem érinti.

(7) Amennyiben ápolási kötelezettségét
megszegi a jogosult, az ápolási díj folyósítását
meg kell szüntetni. Ápolási kötelezettség nem
teljesítésének minősül, ha az ápolást végző
személy több egymást követő napon - ide nem
értve a Pmr. 27. § (1) bekezdésben foglalt
esetet - nem gondoskodik az ápolt személy
alapvető
gondozási,
ápolási
igényének
kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete
megfelelő
higiéniás
körülményének
biztosításáról,
az esetleges
vészhelyzet
kialakulásának megelőzéséről.
(8) A 2007. január 1. előtt megállapított ápolási
díjakat
a
módosítás
az
esedékes
felülvizsgálatig nem érinti.

A felnőttekkel kapcsolatos eseti pénzbeli
szociális támogatások

A felnőttekkel kapcsolatos eseti pénzbeli
szociális támogatások

Átmeneti segély

Átmeneti segély

14. § (1) Átmeneti segély a szociális
szempontból rászoruló, életet vagy testi
épséget, illetve létfenntartást veszélyeztető
élethelyzetben lévő, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személyek vagy családok részére adható
támogatás.
(2) Elemi károsultként támogatásra jogosult,
aki

14. § (1) Átmeneti segély a szociális
szempontból rászoruló, életet vagy testi
épséget, illetve létfenntartást veszélyeztető
élethelyzetben lévő, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személyek vagy családok részére adható
támogatás.
(2) Elemi károsultként támogatásra jogosult,
aki

a) bizonyítja, hogy a tulajdonában álló
vagy haszonélvezeti jog alapján használt
vagy általa bérelt lakásban vagy a lakásban
tartott ingó vagyontárgyaiban elemi kár
okozott vagyoni kárt, és a kár megtérítésére
harmadik személy (pl. biztosító társaság)
nem kötelezhető vagy kötelezhető ugyan,
de a kártérítés várható mértéke jóval
alacsonyabb
a
bekövetkezett
kár
összegénél, így a kár viselése a kérelmező
életét vagy létfenntartását veszélyezteti,

a) bizonyítja, hogy a tulajdonában álló
vagy haszonélvezeti jog alapján használt
vagy általa bérelt lakásban vagy a lakásban
tartott ingó vagyontárgyaiban elemi kár
okozott vagyoni kárt, és a kár megtérítésé
re harmadik személy (pl. biztosító
társaság) nem kötelezhető vagy kötelez
hető ugyan, de a kártérítés várható mértéke
jóval alacsonyabb a bekövetkezett kár
összegénél, így a kár viselése a kérelmező
életét vagy létfenntartását veszélyezteti,

b)
bizonyítja,
hogy
a
kérelme
benyújtásának hónapjában a készpénze
ellen elkövetett bűncselekmény (lopás,
rablás) áldozata lett, és a kár megtérítésére
harmadik személy (pl. biztosító társaság)
nem kötelezhető, vagy kötelezhető ugyan,

b)
bizonyítja,
hogy
a
kérelme
benyújtásának hónapjában a készpénze
ellen elkövetett bűncselekmény (lopás,
rablás) áldozata lett, és a kár megtérítésére
harmadik személy (pl. biztosító társaság)
nem kötelezhető, vagy kötelezhető ugyan,
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de a kártérítés várható mértéke jóval
alacsonyabb
a
bekövetkezett
kár
összegénél, így a kár viselése a kérelmező
életét és/vagy létfenntartását veszélyezteti.

de a kártérítés várható mértéke jóval
alacsonyabb
a
bekövetkezett
kár
összegénél, így a kár viselése a kérelmező
életét és/vagy létfenntartását veszélyezteti.

(3) Az elemi kár enyhítésére adható segély (3) Az elemi kár enyhítésére adható segély
iránti kérelemhez mellékelni kell:
iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) jövedelemigazolást,
a) jövedelemigazolást,
b) a kár bekövetkezését bizonyító, az
illetékes hatóság (rendőrség, tűzoltóság,
stb.) által készített, a káreseményről (elemi
kár,
lopás,
rablás,
stb.)
készült
jegyzőkönyv másolatát,

b) a kár bekövetkezését bizonyító, az
illetékes hatóság (rendőrség, tűzoltóság,
stb.) által készített, a káreseményről (elemi
kár,
lopás,
rablás,
stb.)
készült
jegyzőkönyv másolatát,

c) a kár becsült vagy bizonyított értékét
tartalmazó okiratot.

c) a kár becsült vagy bizonyított értékét
tartalmazó okiratot.

4) Átmeneti segély adható alkalmanként és
havi rendszerességgel. Az alkalmankénti
segély gyógyszertámogatásként, illetve az
egészségbiztosítás által nem vagy csak részben
támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként
is megítélhető.
(5) Átmeneti segély havi rendszerességgel
jövedelemkiegészítő
támogatásként
is
megállapítható a tárgyév végéig annak az
egyedül élőnek, aki rendszeres nyugdíjszerű
pénzellátásban, árvaellátásban részesül, és
ennek a havi összege nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb
összegének 150 %-át.
(6) Nem állapítható meg átmeneti segély

4) Átmeneti segély adható alkalmanként és
havi rendszerességgel. Az alkalmankénti
segély gyógyszertámogatásként, illetve az
egészségbiztosítás által nem vagy csak részben
támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként
is megítélhető.
(5) Átmeneti segély havi rendszerességgel
jövedelemkiegészítő
támogatásként
is
megállapítható a tárgyév végéig annak az
egyedül élőnek, aki rendszeres nyugdíjszerű
pénzellátásban, árvaellátásban részesül, és
ennek a havi összege nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb
összegének 150 %-át.
(6) Nem állapítható meg átmeneti segély

a) annak a személynek, akinek
jövedelme, vagy családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem az öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének 200 %-át, egyedülálló
esetében 250 %-át, elemi károsult esetén
300 %-át meghaladja,

a) annak a személynek, akinek
jövedelme, vagy családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem az öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének 200 %-át, egyedülálló
esetében 300 %-át, elemi károsult esetén
300 %-át meghaladja,

b)
annak,
aki
a
jogosultsági
feltételeknek nem felel meg,

b)
annak,
aki
a
jogosultsági
feltételeknek nem felel meg,

c)
annak,
aki
büntetését
tölti,
letartóztatásban van,

c)
annak,
aki
büntetését
tölti,
letartóztatásban van,

szabadságvesztés
vagy
előzetes

d) ha bizonyítható, hogy a segélyt kérő,
illetve azt felvevő személy/család az
igazolt havi nettó összjövedelemnél

szabadságvesztés
vagy
előzetes

d) ha bizonyítható, hogy a segélyt kérő,
illetve azt felvevő személy/család az
igazolt havi nettó összjövedelemnél
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magasabb életszínvonalon él, illetve,
hogy az átmeneti segélyre szociális
szempontból nem szorul rá,

magasabb életszínvonalon él, illetve,
hogy az átmeneti segélyre szociális
szempontból nem szorul rá,

e) annak a gyermekes családnak, aki
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
jogosult.

e) annak a gyermekes családnak, aki
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
jogosult.

(7) Az átmeneti segély összege esetenként
maximum 20.000,- Ft lehet, de éves szinten
60.000,-Ft-nál, egyedül élő személyek esetén
80.000,- Ft-nál nem lehet több.
(8) Az elemi kár esetén megállapítható
átmeneti segély összegét a kár becsült vagy
bizonyított értékének figyelembevételével kell
megállapítani. Az így megállapított átmeneti
segély összege nem haladhatja meg a kár
mértékét és a tárgyévben a 200.000,- Ft-ot.
(9) Hatáskörre és illetékességre való tekintet
nélkül az arra rászorulóknak átmeneti segélyt
kell megállapítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak
az életét, testi
épségét
veszélyezteti. Az ellátást biztosító az
intézkedésről
haladéktalanul
értesíti
a
hatáskörrel rendelkező illetékes szervet és az
értesítéssel egyidejűleg megigényli a kifizetett
átmeneti segély megtérítését.

(7) Az átmeneti segély összege esetenként
maximum 20.000,- Ft lehet, de éves szinten
60.000,-Ft-nál, egyedül élő személyek esetén
80.000,- Ft-nál nem lehet több.
(8) Az elemi kár esetén megállapítható
átmeneti segély összegét a kár becsült vagy
bizonyított értékének figyelembevételével kell
megállapítani. Az így megállapított átmeneti
segély összege nem haladhatja meg a kár
mértékét és a tárgyévben a 200.000,- Ft-ot.
(9) Hatáskörre és illetékességre való tekintet
nélkül az arra rászorulóknak átmeneti segélyt
kell megállapítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak
az
életét, testi
épségét
veszélyezteti. Az ellátást biztosító az
intézkedésről
haladéktalanul
értesíti
a
hatáskörrel rendelkező illetékes szervet és az
értesítéssel egyidejűleg megigényli a kifizetett
átmeneti segély megtérítését.

Temetési segély

Temetési segély

15. § (1) A polgármester átruházott 15. § (1) A polgármester átruházott
hatáskörében temetési segélyt nyújthat annak, hatáskörében temetési segélyt nyújthat annak,
aki
aki
a) a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra
nem volt köteles, vagy

a) a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra
nem volt köteles, vagy

b) aki tartására köteles hozzátartozó volt
ugyan, de a temetési költségek viselése a
saját, illetve családja
létfenntartását
veszélyezteti.

b) aki tartására köteles hozzátartozó volt
ugyan, de a temetési költségek viselése a
saját, illetve családja
létfenntartását
veszélyezteti.

(2) A temetési segély megállapítása iránti (2) A temetési segély megállapítása iránti
kérelemhez mellékelni kell:
kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmező, vagy a vele azonos
lakcímen lakó közeli hozzátartozója nevére
szóló temetési számla eredeti példányát, és

a) a kérelmező, vagy a vele azonos
lakcímen lakó közeli hozzátartozója nevére
szóló temetési számla eredeti példányát, és

b) amennyiben a haláleset nem Kőbánya
közigazgatási területén történt, az eredeti
halotti anyakönyvi kivonat helyszíni

b) amennyiben a haláleset nem Kőbánya
közigazgatási területén történt, az eredeti
halotti anyakönyvi kivonat helyszíni
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bemutatását követően annak fénymásolati
példányát.
(3) A temetési segély iránti kérelem
benyújtásának határideje a temetést követő 60
nap. E határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) A temetési segély előlegként is
megállapítható.
Ebben
az
esetben
a
megállapítása iránti kérelemhez mellékelni
kell, a temetés várható költségének igazolását
és a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolt
példányát. Az előleggel a temetést követő 30
napon belül kell elszámolnia a jogosultnak a
számla utólagos bemutatása útján.
(5) Temetési segély nem állapítható meg
annak:

bemutatását követően annak fénymásolati
példányát.
(3) A temetési segély iránti kérelem
benyújtásának határideje a temetést követő 60
nap. E határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) A temetési segély előlegként is
megállapítható.
Ebben
az
esetben
a
megállapítása iránti kérelemhez mellékelni
kell, a temetés várható költségének igazolását
és a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolt
példányát. Az előleggel a temetést követő 30
napon belül kell elszámolnia a jogosultnak a
számla utólagos bemutatása útján.
(5) Temetési segély nem állapítható meg
annak:

a) akinek a családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelme meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét,

a) akinek a családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelme meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének két és félszeresét,

b) aki egyedül él, és a havi nettó
jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a két és
félszeresét,

b) aki egyedül él, és a havi nettó
jövedelme
meghaladja
az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a háromszorosát,

c) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 16.
§-a alapján temetési hozzájárulásban
részesült.

c) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 16.
§-a alapján temetési hozzájárulásban
részesült.

(6) A segély összege nem lehet kevesebb a
helyben
szokásos
legolcsóbb
temetés
(köztemetés) költségeinek 10 %-ánál, de
elérheti annak teljes összegét, ha a temetési
költségek viselése a kérelmezőnek vagy
családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(7) A temetési segély összegét az egy főre jutó
havi nettó átlagjövedelemtől függően az alábbi
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani

(6) A segély összege nem lehet kevesebb a
helyben
szokásos
legolcsóbb
temetés
(köztemetés) költségeinek 10 %-ánál, de
elérheti annak teljes összegét, ha a temetési
költségek viselése a kérelmezőnek vagy
családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(7) A temetési segély összegét az egy főre jutó
havi nettó átlagjövedelemtől függően az alábbi
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani
A rövidítések jelentése:

A rövidítések jelentése:
J =
egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem

J =
egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem

Ny = az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege

Ny = az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege

/ (Ft):
0xNy-l,0xNy
1,0.x Ny+l.-Ft -1,5 x Ny

/ (Ft):
A temetési segély
A temetési segély
összege (Ft):
összege (Ft):
45.000
0xNy-l,0xNy
60 000
40.000
1,0.x Ny+l.-Ft -1,5 x Ny
55 000
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1,5 x Ny+l.-Ft -2,0xNy
2,0 x Ny+l.-Ft - 2,5 x Ny

35.000
30.000

A felnőttekkel kapcsolatos természetben
nyújtott szociális ellátások

1,5 x Ny+l.-Ft -2,0xNy
2,0 x Ny+l.-Ft - 2,5 x Ny
2,5 x Ny+1 Ft - 3,0 x Ny

50 000
45 000
40 000

A felnőttekkel kapcsolatos természetben
nyújtott szociális ellátások

Méltányossági - közgyógyellátási igazolvány Méltányossági - közgyógyellátási igazolvány
16. § (1) A közgyógyellátásra való jogosultság 16. § (1) A közgyógyellátásra való jogosultság
méltányosságból
annak
a
személynek méltányosságból
annak
a
személynek
állapítható meg:
állapítható meg:
a) akinek háztartásában az együtt élő
a) akinek háztartásában az együtt élő
családtagok
jövedelmét
együttesen
családtagok
jövedelmét
együttesen
figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó
figyelembe véve az egy főre jutó havi
átlagjövedelem nem haladja meg a
nettó átlagjövedelem nem haladja meg a
legkisebb öregségi nyugdíj
legkisebb öregségi nyugdíj
250 %-át, egyedülálló esetén 300 %-át, és
250 %-át, egyedülálló esetén 300 %-át, és
b) háziorvosa, illetve a gyógykezelést
b) háziorvosa, illetve a gyógykezelést
végző más orvos által kiállított igazolás
végző más orvos által kiállított igazolás
szerint havi rendszeres gyógyító ellátása
szerint havi rendszeres gyógyító ellátása
költségének mértéke meghaladja az
költségének mértéke meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-át.
összegének 20 %-át.
(2)
A
közgyógyellátási
igazolvány (2)
A
közgyógyellátási
igazolvány
méltányosságból
történő kiadása
iránti méltányosságból
történő kiadása
iránti
kérelemhez mellékelni kell:
kérelemhez mellékelni kell:
a)
a
kérelmező
háziorvosának,
a)
a
kérelmező
háziorvosának,
szakorvosának igazolását a kérelmező havi
szakorvosának igazolását a kérelmező havi
átlagos térítésköteles gyógyszerköltségéről,
átlagos térítésköteles gyógyszerköltségéről,
és
és
b) a kérelmező jövedelemigazolását.
b) a kérelmező jövedelemigazolását.
Köztemetés

Köztemetés

17. § (1) A haláleset helye szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesterének
kell- a halálesetről való tudomásszerzést
követő 30 napon belül- gondoskodnia az
elhunyt
személy
közköltségen
történő
eltemettetéséről, ha

17. § (1) A haláleset helye szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesterének
kell- a halálesetről való tudomásszerzést
követő 30 napon belül- gondoskodnia az
elhunyt
személy
közköltségen
történő
eltemettetéséről, ha

a)

nincs

vagy

nem

lelhető

fel

az

a) nincs

vagy

nem

lelhető

fel

az
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eltemettetésre köteles személy, vagy

eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az
eltemettetésről nem gondoskodik.

b) az eltemettetésre köteles személy az
eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) Az elhunyt személy elhalálozása
időpontjában
fennálló
lakóhelye
(a
továbbiakban: utolsó lakóhely)
szerinti
települési
önkormányzat
a
köztemetés
költségét az (1) bekezdés szerinti önkormány
zatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a
köztemetés elrendelésétől számított 60 napon
belül kell bejelenteni.
(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye
szerinti települési önkormányzat

(2) Az elhunyt személy elhalálozása
időpontjában
fennálló
lakóhelye
(a
továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti
települési
önkormányzat
a
köztemetés
költségét az (1) bekezdés szerinti önkormány
zatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a
köztemetés elrendelésétől számított 60 napon
belül kell bejelenteni.
(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye
szerinti települési önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a
területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti,
vagy

a) a költségeket hagyatéki teherként a
területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti,
vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a
köztemetés
költségeinek
megtérítésére
kötelezi.

b) az eltemettetésre köteles személyt a
köztemetés
költségeinek
megtérítésére
kötelezi.

(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye
nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési
költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés
szerint jár el.
(5) Azokat az egyedülálló személyeket
(különösen a gondnokolt, illetve gondozott
személyek), akiknek nincs vagy nem lelhető fel
tartásra köteles vagy képes hozzátartozója, de
bizonyíthatóan megfelelő mennyiségű pénz
összeg, vagy más hagyaték áll rendelkezésére,
a kívánságuk szerinti, a köztemetésnél
magasabb
színvonalú
temetésben
kell
részesíteni.
(6) A hagyatéki hitelezői igényt ebben az
esetben is be kell jelenteni a területileg
illetékes közjegyzőhöz.

(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye
nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési
költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés
szerint jár el.
(5) Azokat az egyedülálló személyeket
(különösen a gondnokolt, illetve gondozott
személyek), akiknek nincs vagy nem lelhető fel
tartásra köteles vagy képes hozzátartozója, de
bizonyíthatóan megfelelő mennyiségű pénz
összeg, vagy más hagyaték áll rendelkezésére,
a kívánságuk szerinti, a köztemetésnél
magasabb
színvonalú
temetésben
kell
részesíteni.
(6) A hagyatéki hitelezői igényt ebben az
esetben is be kell jelenteni a területileg
illetékes közjegyzőhöz.

Adósságkezelési szolgáltatás

Adósságkezelési szolgáltatás

18. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti
kérelmet a lakás bérlője; tulajdonosa;
haszonélvezője; illetve az a jogcím nélküli
személy, akinek bérleti jogviszonya a bérleti
díj meg nem fizetése miatt szűnt meg, de a
kilakoltatásról
szóló
végzéssel
nem
rendelkezik, és életvitelszerűen a kérelemmel
érintett lakásban él, nyújthatja be.

18. § (l)Az adósságkezelési szolgáltatás iránti
kérelmet a lakás bérlője; tulajdonosa;
haszonélvezője; illetve az a jogcím nélküli
használó nyújthatja be, akinek bérleti
jogviszonya a bérleti díj meg nem fizetése
miatt szűnt meg, de kilakoltatást elrendelő
végzést nem hoztak vele szemben, és
életvitelszerűen
a
kérelemmel
érintett
lakásban él.

24

(2) Az adósságkezelési szolgáltatás a
szociálisan rászorult személyek részére
nyújtott,
lakhatást
segítő ellátás. Az
önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban
részesítheti azt a családot vagy személyt,
a) akinek

(2) Az adósságkezelési szolgáltatás a
szociálisan rászorult személyek részére
nyújtott,
lakhatást
segítő ellátás. Az
önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban
részesítheti azt a családot vagy személyt,
a) akinek

aa) az adóssága meghaladja az 50.000,- Ftot, és akinek a (3) bekezdésben
meghatározott adósságok valamelyikénél
fennálló tartozása legalább 6 havi, vagy

aa) az adóssága meghaladja az 50.000,- Ftot, és akinek a (3) bekezdésben
meghatározott
bármely
adósságtípus
körében fennálló tartozása legalább 6 havi,
vagy

ab) a közüzemi díjtartozása miatt a
szolgáltatást kikapcsolták, továbbá

ab) a közüzemi díjtartozása miatt a
szolgáltatást kikapcsolták, továbbá

ac) az 1988. december 31-ét megelőző
hiteltartozás esetén, ha a hitelintézet
felszólította tartozása rendezésére

ac) az 1988. december 31-ét megelőző
hiteltartozásával kapcsolatban a hitelintézet
felszólította tartozása rendezésére
ad) végszámláján tartozás áll fenn

b) a háztartásában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
összegének 150%-át, egyedül élő esetében a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
összegének 200 %-át, valamint

b) a háztartásában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
összegének 200%-át, egyedül élő esetében a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
összegének 250 %-át,

c) a lakása nem nagyobb, mint a X.
kerületben elismert minimális lakásnagyság

c) a lakása nem nagyobb, mint a X.
kerületben elismert minimális lakásnagyság

- 2 személyig: kettő lakószoba,

- 2 személyig: 1-2 lakószoba,

- 3 személyig: kettő'és fél lakószoba,

- 3 vagy 4 személy esetében: 2-3 lakószoba,

- minden további személy esetén: + fél
lakószoba

minden további személy esetén: + fél
lakószoba

feltéve, hogy vállalja az adósság és az
adósságcsökkentési támogatás különbözetének
megfizetését, továbbá az adósságkezelési
tanácsadáson való részvételt.

d) a háztartásban a hasznosítható ingatlan,
jármű, továbbá vagyoni értékű jog
értéke nem haladja meg
da) külön-külön számított forgalmi
értéke, illetőleg összge az öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének a harmincszorosát, vagy
db) együttes forgalmi értéke az öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének a nyolcvanszorosát,
feltéve, hogy vállalja az adósság és az
adósságcsökkentési támogatás különbözetének
megfizetését, továbbá az adósságkezelési
tanácsadáson való részvételt.
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Nem számít vagyonnak az az ingatlan,
amelyben
a
család
életvitelszerűen
tartózkodik; az a vagyoni értékű jog, amely az
általa lakott ingatlanon áll fenn; továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek
adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó
körébe tartozó
a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-,
a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-,
áram-, távhő-szolgáltatási, víz és
áram-, távhő-szolgáltatási, víz és
csatornahasználati,
szemétszállítási,
csatornahasználati,
szemétszállítási,
több lakást tartalmazó lakóépületeknél,
több lakást tartalmazó lakóépületeknél,
háztömböknél
központi
fűtési
háztömböknél
központi
fűtési
díjtartozás),
díjtartozás),
b) közösköltség-hátralék,
b) közösköltség-hátralék,
c) lakbérhátralék
c) lakbérhátralék
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott
kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
szabad felhasználású kölcsönszerződésből
fennálló hátralék.

(4) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama
- az (5) bekezdés szerinti eset kivételévellegfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben
egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbít
ható.
(5) Ha a (3) bekezdés d) pontja szerinti adósság
a (4) bekezdés szerinti időtartam alatt nem
kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás
időtartama legalább 24, de legfeljebb 60 hónap,
amennyiben
a) az adósság összege meghaladja a
200.000,- Ft-ot,
b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt
ingatlan forgalmi értékének 50 %-át, és
c) az adós hozzájárul az adósságkezelés
időtartamára a támogatás összegét biztosító
jelzálogjognak, valamint elidegenítési és
terhelési tilalomnak ingatlanára történő
bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez.

(4) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama
- az (5) bekezdés szerinti eset kivételévellegfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben
egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbít
ható.
(5) Ha a (3) bekezdés d) pontja szerinti adósság
a (4) bekezdés szerinti időtartam alatt nem
kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás
időtartama legalább 24, de legfeljebb 60 hónap,
amennyiben
a) az adósság összege meghaladja a
200.000,- Ft-ot,
b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt
ingatlan forgalmi értékének 50 %-át, és
c) az adós hozzájárul az adósságkezelés
időtartamára a támogatás összegét biztosító
jelzálogjognak, valamint elidegenítési és
terhelési tilalomnak ingatlanára történő
bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez.

(6) A jelzálogjog bejegyzésének és az (6) A jelzálogjog bejegyzésének és az
elidegenítési és terhelési tilalom ténye elidegenítési és terhelési tilalom ténye
feljegyzésének kezdeményezéséről az adósság- feljegyzésének kezdeményezéséről az adósság26

kezelési szolgáltatásra való jogosultságot
megállapító határozat rendelkezik. A határozat
egy példányát az ingatlan fekvése szerint
illetékes földhivatalhoz meg kell küldeni. A
földhivatal a jelzálogjogot és az elidegenítési
és terhelési tilalmat az önkormányzat javára az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi, illetőleg
feljegyzi.
(7) A Magyar Állam az 1988. december 31.-ét
megelőzően hatályban volt jogszabályok
alapján felvett egyes lakáscélú kölcsönökből
eredő adósságok rendezéséről szóló kormány
rendelet alapján megvásárolt követelésével
összefüggésben történő befizetésről a hitel
szerződéssel érintett ingatlan fekvése szerinti
települési önkormányzat javára lemond.
(8) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon
lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
(9) A (8) bekezdés alkalmazásában külön
lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakás lakrészeit.
(10) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a
jogosult

kezelési szolgáltatásra való jogosultságot
megállapító határozat rendelkezik. A határozat
egy példányát az ingatlan fekvése szerint
illetékes földhivatalhoz meg kell küldeni. A
földhivatal a jelzálogjogot és az elidegenítési
és terhelési tilalmat az önkormányzat javára az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi, illetőleg
feljegyzi.
(7) A Magyar Állam az 1988. december 31.-ét
megelőzően hatályban volt jogszabályok
alapján felvett egyes lakáscélú kölcsönökből
eredő adósságok rendezéséről szóló kormány
rendelet alapján megvásárolt követelésével
összefüggésben történő befizetésről a hitel
szerződéssel érintett ingatlan fekvése szerinti
települési önkormányzat javára lemond.
(8) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon
lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
(9) A (8) bekezdés alkalmazásában külön
lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakás lakrészeit.
(10) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a
jogosult

a) adósságkezelési tanácsadásban és

a) adósságkezelési tanácsadásban és

b) adósságcsökkentési támogatásban

b) adósságcsökkentési támogatásban

részesül, amelyet az adósságkövetelés
jogosultjának kell folyósítani.

részesül, amelyet az adósságkövetelés
jogosultjának kell folyósítani.

(11) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke
nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe
bevont adósság 75 %-át, és összege legfeljebb
200.000,- Ft, az (5) bekezdés szerinti esetben
legfeljebb 400.000,- Ft lehet. A támogatás - az
(5) bekezdés kivételével- egy összegben vagy
havi részletekben nyújtható az adós vállalásától
függően.

(11) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke
nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe
bevont adósság 75 %-át, és összege legfeljebb
300.000,- Ft, az (5) bekezdés szerinti esetben
legfeljebb 600.000,- Ft lehet. A támogatás - az
(5) bekezdés kivételével- egy összegben vagy
havi részletekben nyújtható az adós vállalásától
függően.

(12) Az adósságkezelési szolgáltatás keretében
a jogosult részére előrefizetős gáz- vagy
áramfogyasztást mérő készülék is biztosítható,
feltéve, hogy legalább egyéves időtartamra
vállalja a készülék rendeltetésszerű használatát.
(13) Az adósságcsökkentés címén nyújtott
támogatás vissza nem térítendő szociális
támogatásnak minősül.

(12) Az adósságkezelési szolgáltatás keretében
a jogosult részére előrefizetős gáz- vagy
áramfogyasztást mérő készülék is biztosítható,
feltéve, hogy legalább egyéves időtartamra
vállalja a készülék rendeltetésszerű használatát.
(13) Az adósságcsökkentés címén nyújtott
támogatás vissza nem térítendő szociális
támogatásnak minősül.

(14) A kérelemhez mellékelni kell:

(14) A kérelemhez mellékelni kell:
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a) a kérelmező és (a vele közös
háztartásban élő) családtagjai jövedelmét
bizonyító igazolásokat,

a) a kérelmező és (a vele közös
háztartásban élő) családtagjai jövedelmét
bizonyító igazolásokat,

b) a lakás méretét, szobaszámát bizonyító
iratokat,

b) a lakás méretét, szobaszámát bizonyító
iratokat,

c) a lakást terhelő hátralékot bizonyító
igazolást,

c) a lakást terhelő hátralékot bizonyító
igazolást,

d)
lakáshitel-hátralék
esetében
tulajdonjog fennállását bizonyító iratot,

d)
lakáshitel-hátralék
esetében
tulajdonjog fennállását bizonyító iratot,

a

az ingatlan forgalmi
iratot,

a

értékét bizonyító

az átváltott szabad felhasználású kölcsön
esetében bizonyítani kell azt, hogy a hitelt
lakásvásárlás, lakásfelújítás miatt vették

fel,
az érintett bank jelzálogjog bejegyzésére
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát,
e) indokolást az elmaradás keletkezésének
okáról.

e) indokolást az elmaradás keletkezésének
okáról.

(15) A mellékleteivel hiánytalanul benyújtott
kérelem
regisztrálását
követően
a
Családsegítő
Szolgálat
adósságkezelő
tanácsadót
és - szükség
esetén
családgondozót jelöl ki a kérelmező számára.

(15) A mellékleteivel hiánytalanul benyújtott
kérelem
regisztrálását
követően
a
Családsegítő Szolgálat kijelölt adósságkezelő
tanácsadójával és családgondozójával való
együttműködést ír elő a kérelmező számára.

(16) Az adósságkezelő tanácsadó és a
kérelmező közösen hátralékrendezési-tervet
készítenek,
amelyet
megállapodásban
rögzítenek.
(17) A hiánytalanul összeállított kérelmet, a
hátralékrendezési-tervet, a megállapodást, a
környezettanulmányt, az igazolásokat a
Szolgálat haladéktalanul eljuttatja a Szociális
Osztályra

(16) Az adósságkezelő tanácsadó és a
kérelmező közösen hátralékrendezési-tervet
készítenek,
amelyet
megállapodásban
rögzítenek.
(17) A hiánytalanul összeállított kérelmet, a
hátralékrendezési-tervet, a megállapodást, a
környezettanulmányt, az igazolásokat a
Szolgálat haladéktalanul eljuttatja a Szociális
Osztályra

a) amennyiben az adós már a kérelem
benyújtása előtt - legfeljebb 3 hónapig együttműködik
az
adósságkezelő
tanácsadóval és fizeti aktuális számláit,
valamint a

a) amennyiben az adós már a kérelem
benyújtása előtt - legalább 3 hónapig együttműködik
az
adósságkezelő
tanácsadóval és fizeti aktuális számláit,
valamint a

b) közösen megbeszélt, illetve a felszólító
levélben meghatározott
időpontokban
pontosan megjelenik.
(18) A Szolgálat az adósságkezelő támogatás
igénylése esetén a támogatás formájára és
mértékére javaslatot ad a polgármesternek.

b) közösen megbeszélt, illetve a felszólító
levélben meghatározott
időpontokban
pontosan megjelenik.
(18) A Szolgálat az adósságkezelő támogatás
igénylése esetén a támogatás formájára és
mértékére javaslatot tesz a polgármesternek.
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(19) A Szolgálat és az adós között kötendő (19) A Szolgálat és az adós között kötendő
megállapodásnak tartalmaznia kell:
megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek személyi adatait,
munkahelyeinek címét,

a) a szerződő felek
munkahelyeinek címét,

személyi adatait,

b) a támogatással csökkentendő hátralékok
és díjtartozások pontos felsorolását,

b) a támogatással csökkentendő hátralékok
és díjtartozások pontos felsorolását,

c) a nyújtandó adósságkezelő támogatás
fajtáját és mértékét,

c) a nyújtandó adósságkezelő támogatás
fajtáját és mértékét,

d)
a
szerződésszegés
hátrányos
jogkövetkezményeire való figyelmeztetést,

d)
a
szerződésszegés
hátrányos
jogkövetkezményeire való figyelmeztetést,

e) a lakás tulajdonosát terhelő lakáshitel
hátralék
esetén
a
lakás
ingatlan
nyilvántartási azonosító jeleit,

e) a lakás tulajdonosát terhelő lakáshitel
hátralék
esetén
a
lakás
ingatlan
nyilvántartási azonosító jeleit,

j) a szerződő felek és a tanúk aláírását,
valamint

f) a szerződő felek és a tanúk aláírását,
valamint

g) lakáshitel-hátralék esetén az ügyvédi
ellenjegyzést.

g) lakáshitel-hátralék esetén az ügyvédi
ellenjegyzést.

(20)
Az
adósságkezelési
szolgáltatás
időtartama alatt az adós együttműködik a
tanácsadóval. Az együttműködés során az adós
köteles:

(20)
Az
adósságkezelési
szolgáltatás
időtartama alatt az adós együttműködik a
tanácsadóval. Az együttműködés során az adós
köteles:

a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó
adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához,

a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó
adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) aktívan közreműködni az adósság
kezelési megállapodás kidolgozásában,

b) aktívan közreműködni az adósság
kezelési megállapodás kidolgozásában,

c) havonta legalább egy alkalommal a
tanácsadóval személyesen találkozni, és
tájékoztatni az adósságkezelési megál
lapodásban foglaltak végrehajtásáról.

c) havonta legalább egy alkalommal a
tanácsadóval személyesen találkozni, és
tájékoztatni az adósságkezelési megál
lapodásban foglaltak végrehajtásáról.

(21) Az adósságcsökkentési támogatásban
részesülő személy az adósságcsökkentési
támogatásról
szóló jogerős
határozat
birtokában a hitelezővel szerződést köt a
tartozás megfizetéséről.

(21) Az adósságcsökkentési támogatásban
részesülő, önrészét részletfizetés keretében
teljesítő személy az adósságcsökkentési
támogatásról
szóló
jogerős
határozat
birtokában a hitelezővel szerződést köt a
tartozás megfizetéséről.

(22) A szerződés aláírására a kérelmező és
annak törvényes képviselője jogosult.
(23)
A
Szolgálat
együttműködik
az
adósságkezelés körébe bevont intézményekkel,
személyekkel, összehangolja tevékenységüket
a jelzett probléma megoldása érdekében.

(22) A szerződés aláírására a kérelmező és
annak törvényes képviselője jogosult.
(23)
A
Szolgálat
együttműködik
az
adósságkezelés körébe bevont intézményekkel,
személyekkel, összehangolja tevékenységüket
a jelzett probléma megoldása érdekében.
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(24) Az adósságcsökkentési támogatás tovább (24) Az adósságcsökkentési támogatás tovább
nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza
kell téríteni, ha a jogosult:
kell téríteni, ha a jogosult:
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi
igénybe, vagy

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi
igénybe, vagy

b) az általa vállalt adósságtörlesztés három
havi részletét nem teljesíti, illetőleg

b) az általa vállalt adósságtörlesztés három
havi részletét nem teljesíti, illetőleg

c)
az
adósságkezelési
szolgáltatás
igénybevételének
időtartam
alatt
a
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos
fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tesz
eleget.

c)
az
adósságkezelési
szolgáltatás
igénybevételének
időtartam
alatt
a
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos
fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem
tesz eleget.

(25) Az adósságkezelési támogatás a (24)
bekezdésben
foglaltak
szerinti
megszüntetésétől számított 24 hónapon belül
ismételten nem állapítható meg.
(26) Azon család vagy személy, aki
adósságkezelő szolgáltatásban részesült és az
adott adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre
került
a szolgáltató
felé,
ugyanazon
adósságtípusra vonatkozóan adósságkezelési
szolgáltatásban a kiegyenlítést követő 12
hónapon belül ismételten nem részesülhet.

(25) Az adósságkezelési támogatás a (24)
bekezdésben
foglaltak
szerinti
megszüntetésétől számított 24 hónapon belül
ismételten nem állapítható meg.
(26) Ugyanazon személy vagy háztartásának
tagja
az
adósságkezelési
szolgáltatás
lezárásától - ide nem értve a (24) bekezdés
szerinti megszüntetést — számított 6 hónapon
belül nem részesülhet
adósságkezelési
szolgáltatásban.
Lezárás alatt az előírt kötelező együttműködés
befejezése értendő.

(27) Az adósságcsökkentési
támogatás
visszafizetését legfeljebb olyan összegű
részletekben lehet elrendelni, mint amilyen
összegben a támogatást adták.
(28) Ha az adósságcsökkentési támogatásban
részesülő személy meghal, vagy lakóhelye
megváltozik, a támogatás további folyósítását
meg kell szüntetni.

(27) Az adósságcsökkentési
támogatás
visszafizetését legfeljebb olyan összegű
részletekben lehet elrendelni, mint amilyen
összegben a támogatást adták.
(28) Ha az adósságcsökkentési támogatásban
részesülő személy meghal, vagy lakóhelye
megváltozik, a támogatás további folyósítását
meg kell szüntetni.

Természetben nyújtott egyéb szociális
ellátások

Természetben nyújtott egyéb szociális
ellátások

19. § Természetben nyújtott szociális ellátás
különösen az idősek üdültetése, a karácsonyi
ajándékozás
(ajándékcsomag,
vásárlási
utalvány).

19. § Természetben nyújtott szociális ellátás
különösen az idősek üdültetése, a karácsonyi
ajándékozás
(ajándékcsomag,
vásárlási
utalvány).

IV. FEJEZET

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

Záró rendelkezések

30

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések

20. § E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. § (1)
bekezdésében a vonatkozó - és e rendelethez
kapcsolódó
hatályos
jogszabályokban
meghatározott - értelmező rendelkezések az
irányadóak.

20. § E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. § (1)
bekezdésében a vonatkozó - és e rendelethez
kapcsolódó
hatályos
jogszabályokban
meghatározott - értelmező rendelkezések az
irányadóak.

Hatálybalépés

Hatálybalépés

21. § (1) Az önkormányzati rendelet 2009.
március 20-án lép hatályba, és rendelkezéseit e
rendelet hatálybalépése után indult ügyekben
kell alkalmazni.
(2)
Jelen
önkormányzati
rendelet
hatálybalépésével egyidejűleg a 6/2007 (II.
16.) számú, valamint az ezt módosító 26/2007.
(VII. 13.) számú és a 40/2007 (XII. 19.) számú
rendelet hatályát veszti.

21. § (1) Az önkormányzati rendelet 2009.
március 20-án lép hatályba, és rendelkezéseit e
rendelet hatálybalépése után indult ügyekben
kell alkalmazni.
(2)
Jelen
önkormányzati
rendelet
hatálybalépésével egyidejűleg a 6/2007 (II.
16.) számú, valamint az ezt módosító 26/2007.
(VII. 13.) számú és a 40/2007 (XII. 19.) számú
rendelet hatályát veszti.

Verbai Lajos
Polgármester

Dr. Neszteli István
Jegyző

Verbai Lajos
Polgármester

Dr. Neszteli István
Jegyző

A kihirdetés napja:
március 20.

Budapest,

2009. A kihirdetés napja:
március 20.

Budapest,

2009.

A hatálybalépés napja:
március 20.

Budapest,

2009. A hatálybalépés napja:
május

Budapest,

2010.
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