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VIII. kerĺĺletJózs efváľos ĺ Onk ormány zat Képviselő-testületének
34120|.6. (KI.08.) łinkoľmányzati rendelete

a pénzbeli és teľm'észetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermelĺjĺólěti ellátások helyi szabá|yairĺíl szóló l0l2015. (Iil. 01.) iinkoľmányzati
rendelet módosításáról

Budapest Fővĺíros VIII. kerület Józsęfuárosi onkormĺĺnyzat Képviselő-testülete az
meghatfuozott feladatkĺjrében eIjźlwa, a szociális
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezđésében

.igazgatásról és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tĺiľvény10. $ (1) bekezdésében,25. $
(3) bekezdés b) pontjában,26. $-ban,32. $ (1) bekezdés b) pontjában,32. $ (3) bekezdésében,
33. $ (7) bekezdésébeĺ,45. $ (1) bekezdésében, 48. $ (4) bekezdésében, 62. s (2)
bekezdésében,92. $ (1)-(2) bekezdésében,I32. $ (4) bekezdés a), d)' g) pontjaiban, valamint
a gyermekek védelméľőlés gyámtigyi igazgatásről szóló |997. évi XXXI. tĺirvény18. $ (2)
bekezdésében,29. $ (1)-(2) bekezdésében, 131. $ (1) bekezdésében, 148. $ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás a|apjána kĺivetkezőket rendeli el:

1. s A péľube|íés természetbeni' valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabtiyairől szóló I0l20I5. (III. 01.) önkoľmányzati reĺďe|et (a
továbbiakban: Rendelet) 2|. $ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezéslép:
,,21. $ (1) A táborofĺatźlsitámogatásra az onkormanyzat fenĺtartásában |évő vagy 2076.
december 3I-ig á|ta\a mfüĺidtetett oktatási-nevelési íntéz-nényvezetőjének javaslata a|apjźtn
az a szocíá|isan rászorult gyermek jogosult' aki az Önkormányzat fellrfiartásában lévő vagy
20|6. december 31-ig á|ta|a múködtetett oktatásĹnevelési intézménybejár vagy
onkormanyzat fenrúartásában lévő gyermekjóléti íntézménye||átottja, a káptalanfiiredi és
magyarlcutiiĺtézményitźtborońatasbiztosításaéľdekében.''
2.$

A Rendelet 21. $ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A táboroztatási támogatásra felhaszĺźihatő keret intézmények közĺjtti fe|osńásźrőI az
íntézméĺyvezetők j av as l ata al apj án a po l gárme ster dönt.''
3. s A Rendelet 23. $ (1)-(5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) Az onkoľmányzat a család jövedelmi viszonyaitól fiiggetlenül, a gyeľmek születéséľe
tekintęttel hivatalból egyszeri születési tźlmogatást nyujt a VIII. keľĹiletben érvényes
lakóhellyel rendelkező, az ujszĺj.lrött gyermeket VIII. keľületben saját háńartásźlban nevelő
törvényes képviselő részére.

természetbeni támogatás mértékegyeľmekenként egy 10.000 Ft értékúújszülcitt
^
(az újszülött gonđozásźlhozkapcsolódó termékek) és egy db 5.000 Ft értékű
ajándékcsomag
vásárlási utalvány, mely utalvány az onkormányzat á|tal meghatźltozott Józsefuaľos káľtya
elfogadó helyeken vźithatő be a megállapítás hónapjától számitott hat hónapon belĺil.

(2)

(3) A (2) bekezdésben foglalt tttmogatást a kerületi védőnő adja źúa gyermek törvényes
képviselője részétea gyeľmek születésétkĺjvető harom hónapon belül.
(4)

E

$ szerinti támogatásra:ugyar:azon

gyermekľe tekintettel egy személy jogosult.

(5) A (Z)bekezdés szerinti elfogadó helyekkel az e $ szerinti támogatás fe|hasznáIźlsarólszóló
megállapodást a polgármester köti meg.''

4.s

(1) E rendelet ILl7.januar 01. napján lép hďályba éshattiyba lépésétkövető napon
hatáIyát veszti.
(2)
01. napja előtt benyújtott és el nem bíráIt szi|etési támogatási kérelmek,
^20|7.januráľ
valamint
a2017.január 01. napja előtt sztiletett gyeľmekek esetében a Rende|ęt23. $-ában
fo glalt szab áIy okat kel l alkalmazni.
(3) E ľendelet 3. $-ában foglalt ręndelkezéseket a 2017. januaľ 01. napján vagy azt kĺjvetően
született gyermekek esetében kell alkalmazni.

Budapest, 20I 6. december
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a pénzbeli és természetbeni, valamint a szemé|yes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairĺól szólĺí |0/20|5. (III. 01.) tinkormányzati

ľendelet mĺĺdosításárő|sző|rő ...../2016. (....) iinkormányzati rendelet indokolása

1. Altalános indokolás

A

módosító rendelet a ktjvetkezők szerint vá|toztat a pénzbel,i és természetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekj ó|éti ellátások helyi szabźůyairől, sző|ő
| 0 l 20 I 5 . (III. 0 1 ) onkoľmany zati r ende|etj elenl e gi szabá|y ain.
.

2.

Rész|etes indokolás

az 1-2. $-hoz

A

tźtboroztatási támogatás szabáIyait rész|etezi, ami a koľábbi szabźiyozáshoz képest a
polgármester hatáskĺjrébe utalj a támogatásró l való đöntést.

a 3. $-hoz
A szĹiletési támogatás szabá|yaítrész|etezi, ami
a 4.

A

a

korábbi szabźůyozáshoz képest kibő\Ąilt.

$-hoz

hatáIyb a léptető és hatźiyźń v esńő ľendelkezé s eket taľtal mazza.

