9/2006. (II.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló
37/2004.(VII.15.) ök. sz. rendelet módosításáról *

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt) 62. § (2) bek.
alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2004. (VII.15.) ök. számú rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 6. §-a az alábbi 3. és 4. pontokkal egészül ki:
„3. család (Szt 4. § (1) bek. c) pont): egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos
szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége”.
„4. közeli hozzátartozó (Szt 4. § (1) bek. d) pont):
a) házastárs, élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd,- vagy
más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
d) a 18.- életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa.”
2. §
A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1)A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik legalább
napi egyszeri meleg étkezést önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészégi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy
d) hajléktalanságuk
miatt, napi egyszeri meleg étkezést biztosít.
(2) Étkeztetésre jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek havi jövedelme vagy az egy főre
számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 600%-át.
*

Rendelkezései beépítve a 37/2004.(VII.15.) ök. sz. rendeletbe.

1

(3) A 31. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott étkeztetést a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat
a) az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat útján biztosítja a nappali ellátások keretében, valamint
házhozszállítással, továbbá
b) a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat telephelyeként működő Népkonyha útján, melynek
igénybevétele térítésmentes.”
3. §
A Rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.”
4. §
A Rendelet 34/B. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„34/B. § (1) A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat az e rendelet hatálya alá tartozó személyek
részére a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért alapítványon keresztül, ellátási szerződés
útján biztosítja a pszichiátriai betegek nappali ellátását.”
5. §
A Rendelet IV. fejezetének 1. alfejezete az alábbi 6. címmel egészül ki:
„ Pszichiátriai betegek közösségi ellátása (Szt 65/A. § (1)-(2).”
6. §
A Rendelet az alábbi 34/C. §-sal egészül ki:
„34/C. § (1) A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat az e rendelet hatálya alá tartozó személyek
részére a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért alapítványon keresztül, ellátási szerződés
útján biztosítja a pszichiátriai betegek közösségi ellátását.
(2) A pszichiátriai betegek közösségi ellátására az Szt 65/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
szabályok az irányadók.”
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Vegyes, záró és hatályba léptető rendelkezések
7. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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