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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvényrnódosításokról szóló 2013. évi 
LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. és 6. §-a értelmében a települési önkormányzat 
legkésőbb 2013. decernber 31-ig rendeletében szabályazza az önkormányzati segély 
rnegállapításának, kifizetésének, folyósításának, valarnint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával 
létrehozandó önkormányzati segély 2014. január l-jével hatályba lépő szabályai a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) átmeneti 
segélyre vonatkozó törvényi rendelkezéseinek alapulvételével kerültek kidolgozásra. 

Az önkormányzati segélyre való jogosultság részletes feltételeit önkormányzati rendeletben kell 
szabályozni. Az Szt. csak a jogosultsági feltételek alapvető kereteit - segély célja, családi 
jövedelemhatár alsó rnértéke- határozza meg. 

Az Szt. alapján az önkormányzati segélyre való jogosultak köre elsősorban: 
a) akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más rnódon gondoskodni nem tudnak, 
b) akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások rniatt anyagi segítségre 
szorulnak, ilyen többletkiadások különösen az alábbi esetekben rnerülhetnek fel: 

- betegség rniatt, 
- haláleset rniatt, 
- elemi kár bekövetkezése rniatt, 
- a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének rnegtartásához, 
- iskoláztatás biztosítása érdekében, 
- a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 
- a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, 
- a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások rniatt, 

c) akik a gyermek hátrányos helyzete rniatt anyagi segítségre szorulnak. 

Az Szt. új szabályozása az önkormányzati segély tekintetében: 
a) egységes jövedelemhatárt állapít meg, ami az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
130%-ánál (37 050 forint) nem lehet alacsonyabb, 
b) havi rendszerességgel vagy eseti jelleggel is adható, 
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is 
megállapítható, rnelynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségének l 0%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti, 
d) hivatalból is megállapítható, 
e) a rnielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 
napos ügyintézési határidő 15 napra csökkent. 

Az önkormányzat által pályázati úton nyújtott ellátások szociális támogatásokként jelennek meg a 
rendelet-tervezetben. Ezek az ápolási támogatás, a gyógyászati segédeszköz támogatása és az 
idősek üdültetésének támogatása. A karácsonyi ajándékozás egyéb támogatásként került 
meghatározásra. 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (4) 
bekezdésének módosítása során kikerült a jogszabályból, hogy a Képviselő-testület hatásköréből 
nem ruházható át az államháztartásan kívüli forrás átvétele, átadása, ezért az önkormányzat által 
nyújtott szociális támogatások hatáskörét javasol om a Népjóléti Bizottságra átruházni. 

Az ápolási támogatás a korábban megszűnt méltányossági ápolási díjhoz hasonló funkciót hivatott 
betölteni azzal a különbséggel, hogy a támogatás célja az ápolt megemelkedett ápolási kiadásaival 
összefüggő költségek enyhítése. A jogosultsági értékhatár is a korábbi méltányossági ápolási díjnál 
alkalmazott értékhatár szerint alakul, a támogatás havi mértéke azonban az ápolt családjának 
jövedelmétől függően kerül megállapításra. 

A gyógyászatisegédeszköz-támogatást már korábban is biztosította a Képviselő-testület a kerület 
lakosai számára, a pályázati rendszer főbb eljárási szabályai a jelen rendelet megalkotásakor 
rögzítésre kerülnek. 

II. liatásvizsgálat 

Az Önkormányzat a megszűnő ellátásokat változatlan formában fogja biztosítani az önkormányzati 
segély keretében. Változást jelent a Képviselő-testület méltányossági jogkörének kiterjesztése 
valamennyi önkormányzati segélyfajtára, ami korábban csak a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásra vonatkozott. Az új ápolási támogatással az Önkormányzat olyan élethelyzetben 
lévőket tud anyagilag segíteni, akik eddig más ellátásokból kiszorultak. A pályázati forma 
biztosítja, hogy a támogatások kifizetése nem haladhatja meg az Önkormányzat által erre a célra 
biztosított keretösszeget 

III. A végrehajtás feltételei 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet az elmúlt években 
többször került módosításra, emiatt az egységes szerkezet több pontján hatályon kívül helyezett 
részeket tartalmaz. Az új ellátás bevezetése a hatályos jogszabály jelentős módosításával járna, 
ezért új önkormányzati rendelet megalkotása indokolt. 

Az önkormányzati segély kialakításával a támogatás iránti kérelem elbírálására jogosult 
döntéshozó kijelölése is szükséges a hatáskör átruházásávaL A korábbi gyakorlatnak megfelelően, 
valamint a 15 napos ügyintézési határidőre tekintettel az önkormányzati segély iránti kérelem 
elbírálására a hatáskör gyakorlását célszerű a polgáriDesterre ruházni. 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezésekor az önkormányzati segély fedezetét-az 
átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatait 
figyelembe véve - biztosítani szükséges. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja aszociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2013. november 29. 

Dr. Szabó Krisztián 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013. ( ... )önkormányzati rendelete 

aszociális ellátásokról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §(l) bekezdésében, 32. § 
(3) bekezdésében, 37. § (l) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (l) 
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55. § (l) bekezdés b) 
pon~ában, 55. § (3) bekezdésében, 55/C. § (l) bekezdés a) pon~ában, 55/C. § (4) 
bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés b, c) és g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(5) bekezdés ll. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

l. A rendelet hatálya 

1.§ 

E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 
hatálya alá tartoz<\ Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén,lakóhellyel, illetve 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyre. 

2. Eljárási szabályok 

2.§ 

(l) A szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár el. 
(2) A szociális ellátások iránti kérelmet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szociális ügyekért felelős szervezeti 
egységénél kell benyújtani. 

(3) Az adósságkezelési szolgáltatást a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központnál (a 
továbbiakban: Bárka) lehet igényelni a Bárka által rendelkezésre bocsátott 
formanyomtatványon. A kérelmet a Bárka haladéktalanul továbbítja a Hivatalhoz. 

(4) Az önkormányzati segély iránti kérelem a 9. § (l) bekezdése alapján az azonos tárgyú 
kérelem elbírálását követő harminc napon belül nem nyújtható be. 

(5) Az önkormányzati segély iránti kérelem a 13. §(l) bekezdése alapján a temetés napjától 
számított hatvan napon belül nyújtható be. A kérelem benyújtásának az elmulasztása esetén 
igazolásnak nincs helye. 

3.§ 

(l) A kérelmező a kérelemben a saját, valamint a vele közös háztartásban élő személyek 
adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozik, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó 
igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez csatolja. 



(2) A kérelemhez mellékelni kell 
a) az érvényes személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más 

érvényes hatósági igazolvány másolatát, 
b) a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, 
c) a jövedelemigazolást vagy a tárgyévi nyugdíjról szóló igazolást, 
d) a társadalombiztosítási ellátás esetében a havi járandóságról szóló igazolást, 
e) a jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erre vonatkozó 

igazolását, 
j) álláskereső vagy munkanélküli esetén az álláskereső ellátásról vagy a regisztrálás 

tényéről a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ kirendeltsége által 
kiadott igazolást, határozatot, 

g) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot, 
h) a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az 

oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, 
i) annak igazolását, hogy valamely jövedelem megállapítása vagy folyósítása 

folyamatban van, 
j) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés 

tárgyában hozott bírósági vagy gyámhatósági határozatot, 
k) a különélés tényének igazolását, valamint 
l) a támogatás megállapításához előírt egyéb igazolásokat 

4.§ 

(l) Aszociális támogatásokat- a 29. §-ban meghatározott támogatás kivételével- pályázat 
. útján lehet igénybe venni. . 

(2) A szociális támogatások iránti pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ügyekért felelős bizottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) évente egy alkalommal írja ki az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben 
biztosított keretösszeg mértékéig. A Bizottság a benyújtott pályázatokat folyamatosan bírálja 
el a pályázati kiírásban foglaltak alapján. 

(3) A pályázati kiírást az Önkormányzat honlapján, valamint legalább egy kerületi időszaki 
lapban kell közzétenni. 

(4) A szociális támogatások iránti kérelem a pályázati kiírásban meghatározott 
formanyomtatványon nyújtható be. 

(5) A benyújtott pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott 
feltétel eknek. 

5.§ 

Az egyéb támogatás nyújtásáról a Bizottság dönt. 

6. § 

A legalább három hónapot meghaladó időtartamú önkormányzati segélyt igénylő, illetve 
ezen ellátásban részesülő személy a más szervnél előterjesztett rendszeres pénzellátásra 
irányuló kérelme benyújtásától számított nyolc napon belül köteles bejelenteni, hogy a részére 
megállapítandó rendszeres pénzellátásra irányuló eljárás más szervnél vagy bíróságnál 
folyamatban van. 
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7.§ 

(l) Megtérítésre kell kötelezni azt a személyt, akinek a részére az Önkormányzat által 
megállapított rendszeres pénzbeli szociális ellátás, illetve támogatás folyósításának időtartama 
alatt visszamenőlegesen más rendszeres pénzellátást állapítottak meg, feltéve, hogy a más 
szerv által megállapított rendszeres pénzellátásra és az Önkormányzat által megállapított 
rendszeres pénzbeli szociális ellátásra, illetve támogatásra együtt nem lett volna jogosult. 

(2) Ha a kérelmező személy, illetve család az igénylés során igazolt havi nettó 
összjövedelméhez képest bizonyíthatóan magasabb életszínvonalon él, illetve megállapítható, 
hogy a szociális ellátásra nem szorul rá, a szociális ellátásra, illetve a támogatásra nem 
jogosult. 

3. A pénzbeli szociális ellátások és támogatások kifizetésének és folyósításának szabályai 

8.§ 

(l) Az önkormányzati segélyt a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő öt 
munkanapon belül kell postai úton elküldeni vagy átutalni a jogosult részére. Ha a postai 
folyósítással járó késedelem a jogosult létfenntartását veszélyeztetné, az önkormányzati 
segély a Hivatal pénztárában is kifizethető. 

(2) A rendszeres pénzbeli szociális ellátásokat és támogatásokat az Önkormányzat minden 
hónap ötödik napjáig postai úton elküldi vagy átutaljaa jogosult részére. 

II. Fejezet 
A szociális ellátások 

4. Az önkormányzati segély 

9.§ 

(l) Önkormányzati segély állapítható meg - a l 0-14. §-ban meghatározott eltéréssel -
annak, 

a) aki rendkívüli élethelyzetbe került, vagy létfenntartási gondokkal küzd, és 
b) a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének a 200 %-át, egyedülálló esetében a 300%-át. 
(2) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély egy naptári évben legfeljebb 

két alkalommal pénzbeli ellátásként, további három alkalommal természetben adható. 
(3) Az (l) bekezdésében meghatározott önkormányzati segély összege- a (4) bekezdésben 

meghatározott kivétellel -
a) 57 OOO forint egy főre jutó havi nettó jövedelemig 8 OOO forint, 
b) 57 001 forint és 85 500 forint közötti egy főre jutó havi nettó jövedelem esetén 5 OOO 

forint. 
(4) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély összege gyermeket nevelő 

családban 
a) egy gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott összeg, de legalább 5 OOO forint, 
b J két gyermek esetén 8 OOO forint, 
c) három gyermekesetén 10 OOO forint, 
d) négy vagy több gyermekesetén 12 OOO forint. 
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(5) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély nyújtása természetben 
a) tűzifa biztosításával, 
b) ki nem fizetett közüzemi számlához nyújtott támogatásként a kérelemben megjelölt 

szolgáltatóhoz utalással, 
c) önkormányzati bérlakás esetén lakbér-hozzájárulásként a lakáskezelőhöz utalással, 
d) erdei iskola, illetve iskolai tábor költségeihez nyújtott támogatásként az iskolai 

gyermekvédelmi felelős részére történő kifizetéssel, illetve az iskolához utalással, vagy 
e) az Önkormányzat által működtetett elektronikus utalványrendszer alkalmazásával 

történik. 
(6) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély összege- a (2) bekezdésre is 

figyelemmel - egy naptári évben egyszer kivételesen indokolt esetben, a Bárka vagy a Hivatal 
szociális ügyekért felelős szervezeti egysége vezetőjének a javaslata alapján legfeljebb 20 OOO 
forint lehet. 

10. § 

(l) Az önkormányzati segély havi rendszerességgel jövedelemkiegészítésként IS 

megállapítható a tárgyév végéig annak az egyedül élő személynek, 
a) aki rendszeres nyugdíjszerű pénzellátásban, illetve árvaellátásban részesül, és 
b) ennek a havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 

150%-át. 
(2) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély összege havonta 8000 forint. 

ll. § 

(l) Önkormányzati segély adható annak az elemi károsultnak, 
a) aki bizonyítja, hogy a tulajdonában álló, haszonélvezeti jog alapján használt vagy az 

általa bérelt lakásban, illetve a lakásban tartott ingó vagyontárgyaiban elemi kár keletkezett, 
b) a kár megtérítésére harmadik személy nem kötelezhető, vagy kötelezhető ugyan, de a 

kártérítés várható mértéke jóval alacsonyabb a bekövetkezett kár összegénél, és 
c) a kár viselése a kérelmező életét vagy létfenntartását veszélyezteti. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély abban az esetben állapítható 
meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300%-át. 

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély iránti kérelemhez a 3. § (2) 
bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell 

a) a kár bekövetkezését bizonyító, hatóság által felvett, a káreseményről készült 
jegyzőkönyv másolatát, valamint 
b) a kár becsült vagy bizonyított értékét tartalmazó okiratot. 

(4) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély összegét a kár becsült vagy 
bizonyított értékének figyelembevételével kell megállapítani. Az így megállapított 
önkormányzati segély összege nem haladhatja meg a kár mértékét, valamint a tárgyévben a 
200 OOO forintot. 
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12. § 

(l) Önkormányzati segély adható térítési, illetve ellátási díj megfizetéséhez való 
hozzájárulásként legfeljebb egy éves időtartamra, annak aki 

a) pszichiátriai, szenvedélybeteg vagy fogyatékos személyek átmeneti vagy tartós 
ellátását biztosító intézményben gondozásra szorul, és az önkormányzat által fenntartott 
vagy ellátási szerződést kötött intézmények nem tudják biztosítani számára a megfelelő 
ellátást, vagy 

b) aki hat hónapot meghaladó kórházi kezelésben, gondozásban részesül. 
(2) A 12. § (l) bekezdésében meghatározott önkormányzati segélyre az a tartásra köteles 

személy is jogosult, aki a pszichiátriai, szenvedélybeteg vagy fogyatékos személyek átmeneti 
vagy tartós ellátását biztosító intézményben gondozásra szoruló, illetve a kórházi kezelésben, 
gondozásban részesülő személy helyett a térítési, gondozási díjat részben vagy egészben 
megfizeti. 

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély összege a kérelmező, illetve a 
tartásra köteles személy által fizetett térítési díj 50%-a, de legfeljebb 40 OOO forint havonta. 

(4) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély iránti kérelernhez a 3. § (2) 
bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell 

a) az intézménnyel kötött szerződés másolatát vagy a kórházi kezelés időtartamát igazoló 
dokumentumot, valamint 

b) a térítési díj megállapításáról és megfizetéséről szóló iratok másolatát. 

13. § 

(l) Önkormányzati segély állapítható meg temetési költségekhez való hozzájárulásként 
annak 

a) az eltemettetésre köteles személynek, vagy 
b) az elhalt személy eltemettetéséről az erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó 

személynek, és 
c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át, egyedülálló esetében a 300%-át. 
(2) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély összegét az egy főre jutó havi 

nettó jövedelemtől függően az l. melléklet szerint kell megállapítani. 
(3) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély iránti kérelemhez a 3. § (2) 

bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell 
a) a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen lakó közeli hozzátartozója nevére szóló 

temetési számla eredeti példányát, és 
b) a halotti anyakönyvi kivonat helyszíni bemutatását követően annak másolatát, ha a 

haláleset nem Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén történt. 
(4) Az (l) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély előlegként is megállapítható. 

Az előleggel a temetést követő harminc napon belül kell elszámolnia a jogosultnak a számla 
utólagos bemutatása mellett. 

14. § 

(l) A Képviselő-testület a másodfokú eljárás során a 9. § (l) bekezdésében, a 10. § (l) 
bekezdésében, a ll. §(l) bekezdésében, a 12. §(l) bekezdésében és a 13. §(l) bekezdésében 
meghatározott önkormányzati segélyt méltányosságból megállapíthatja annak, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az e rendeletben meghatározott 
jövedelemhatárt legfeljebb l 0%-kal haladja meg. 
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(2) A méltányosságból megállapított önkormányzati segély összegét a legmagasabb 
jövedelemkategória alapján kell meghatározni. 

5. Az aktív korúak ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyre való 
jogosultságának egyéb feltételei 

15. § 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra jogosultság kezdő napján 
vagy az ellátás folyósításának időtartama alatt 

a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vizsgálataszerint 30%-ot elérő vagy azt 
meghaladó, de 50%-ot el nem érő mértékben egészségkárosadott személynek minősül, 

b) a munkaközvetítés során a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
eredményeként alkalmatlannak minősült, és felülvizsgálatát nem írták elő, vagy 

c) várandós állapot esetén, orvosi igazolással igazoltan betölti a 16. terhességi hetet 
rendszeres szociális segélyre jogosult. 

16. § 

(l) A 15. §-ban meghatározottjogosult köteles együttműködni a Bárka családgondozójávaL 
(2) Az együttműködés során a Bárka 

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

b) tájékoztatja a nem f~glalkoztatott személyt a szociális igazgatásról és s~ociális 
ellátásokról szóló törvény szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a 
prograrnek típusairól és az együttműködés eljárási szabályairól, 

c) írásban rögzíti az egyéni beilleszkedési programban a segélyezett vállalását, 
d) figyelemmel kíséri a beilleszkedési program végrehajtását, legalább háromhavonta 

személyes találkozást szervez a segélyezett személlyel, 
e) szükség esetén korrigálja az egyéni beilleszkedési programot, évente írásos értékelést 

készít, és az értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt. 
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, és a rendszeres szociális 

segély megszüntetését vonja maga után, ha az együttműködésre kötelezett 
a) két éven belül ismételten figyelmen kívül hagyja a nyilvántartásba vétel határidejét, 

illetve a folyamatos kapcsolattartásra és személyes találkozásra meghatározott időpontot, 
vagy 

b) a beilleszkedést segítő programot elutasítja. 

17. § 

A beilleszkedést segítő prograrnek típusai: 
a) kapcsolattartás, 
b) képességfejlesztő és életmódformáló foglalkozás, 
c) képzés, oktatás, valamint 
d) munkavégzésre történő felkészítés. 
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6. A méltányossági közgyógyellátás 

18. § 

A közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból annak a személynek állapítható meg 
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetén a 300%-át, és 
b) akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelést végző más orvos által kiállított igazolás 

szerint a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének a 20%-át. 

7. A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesülés 

19. § 

(l) Az eltemettetésre köteles személy kérelemre mentesül a köztemetés költségeinek 
megtérítése alól, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében a 200%-át. 

(2) Az eltemettetésre köteles személy kérelemre mentesül a köztemetés költsége 50%-ának 
a megtérítése alól, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át, egyedülálló esetében a 300%-át. 

8. Az adósságkezelési szolgáltatás 

20. § 

(l) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet benyújthatja a lakásban életvitelszerűen 
lakó 

a) bérlő, 

b) tulajdonos, 
c) haszonélvező, 

d) lízingelő, 

e) jogcím nélküli használó, akinek a bérleti jogviszonya a bérleti díj meg nem fizetése 
miatt szűnt meg, és a kilakoltatását jogerős döntésben nem rendelték el. 
(2) Az Önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy 

személyt 
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át, egyedülálló esetében a 250%-át, továbbá 
b) aki a kérelem benyújtása előtt legalább három hónapig együttműködik az 

adósságkezelő tanácsadóval, és megfizeti a lakásfenntartás költségeit. 

21. § 

(l) A 20. § (l) bekezdése szerinti kérelemben elő kell adni az elmaradás keletkezésének 
okait. 
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(2) A kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell 
a) a lakás méretét bizonyító iratot, 
b) a lakást terhelő hátralékot bizonyító igazolást, 
c) lakáshitel-hátralék esetében 

ca) a tulajdonjog fennállását bizonyító iratot, 
cb) az ingatlan forgalmi értékét bizonyító iratot, 
cc) az átváltott szabad felhasználású kölcsön esetében igazolást arról, hogy a hitelt 

lakásvásárlás, illetve lakásfelújítás miatt vették fel, valamint 
cd) az érintett bankjelzálogjog bejegyzésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát. 

22. § 

(l) A 20. § (l) bekezdése szerinti kérelem hiánytalan benyújtását követően a Bárka a 
kijelölt adósságkezelővel való együttműködést ír elő a kérelmező számára. 

(2) Az adósságkezelő tanácsadó és a kérelmező közösen hátralékrendezési-tervet 
készítenek, amelyet megállapodásban rögzítenek 

(3) A hiánytalanul összeállított kérelmet, a hátralékrendezési-tervet, a megállapodást, a 
környezettanulmányt és az igazolásokat a Bárka haladéktalanul eljuttatja a Hivatalhoz. 

(4) Az adósságkezelési szolgáltatás nyújtásának a feltétele, hogy a támogatott az egyeztetett, 
illetve a felszólító levélben meghatározott időpontokban pontosan megjelenjen. 

23. § 

(l) A 22. § (2) bekezdése szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell 
a) a szerződő felek személyi adatait és a munkahelyük címét, 
b) a támogatással csökkentendő hátralékokés díjtartozások pontos felsorolását, 
c) a nyújtandó adósságcsökkentési támogatás fajtáját és mértékét, 
d) a szerződésszegés hátrányos jogkövetkezményeire való figyelmeztetést, 
e) a lakás tulajdonosát terhelő lakáshitel-hátralék esetén a lakás ingatlan-nyilvántartási 

azonosító adatait, 
j) a szerződő felek és a tanúk aláírását, valamint 
g) lakáshitel-hátralék esetén az ügyvédi ellenjegyzést. 

(2) 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, 

b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, 
c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni, és 

tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról. 
(3) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő, önrészét részletfizetés keretében 

teljesítő személy az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a 
hitelezővel szerződést köt a tartozás megfizetésérőL 

(4) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben 
lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást adták. 

(5) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy meghal, vagy az 
adósságkezelési szolgáltatással érintett ingatlanban az életvitelszern tartózkodással felhagy, az 
ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 
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III. Fejezet 
A szociális támogatások 

9. Az ápolási támogatás 

24. § 

Az Önkormányzat mérlegelési jogkörében, a szociális rászorultság figyelembevételével 
ápolási támogatást állapíthat meg az ápolási többletkiadásai kiegészítésére annak a Budapest 
Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszemen a 
kerületben lakó tartósan beteg személynek, 

a) aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, 
b) aki a háziorvos vagy szakorvos igazolásaszerint önmaga ellátására nem képes, és 
c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem alacsonyabb az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének a 200%-ánál, egyedülálló esetén a 250%-ánál. 

25. § 

(l) Az ápolási támogatás legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg. 
(2) Az ápolásra szoruló tizenöt napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni az egészségi 

állapotában bekövetkezett javulást. 

26. § 

Az ápolási támogatás összege 
a) 57 OOO forint egy főre jutó jövedelemig havonta l O OOO forint, 
b) 57 001 forint és 71 250 forint közötti egy főre jutó havi nettó jövedelem esetén havonta 

8 OOO forint. 

10. Az idősek üdültetése 

27. § 

(l) Az Önkormányzat kedvezményes üdülési lehetőséget biztosít a kőbányai lakcímmel 
rendelkező nyugdíjasok részére az Önkormányzat üdülőiben. 

(2) Az üdülési kedvezmény a szállás, az étkezés és az utazás költségeire vonatkozik. 

ll. A gyógyászati segédeszköz támogatása 

28. § 

(l) Az Önkormányzat mérlegelési jogkörében gyógyászatisegédeszköz-támogatásban 
részesítheti azt a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
személyt, 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 350 %-át, egyedülálló esetén a 400 %-át, és 

b) jogosult a gyógyászati segédeszközre. 
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(2) A kérelemhez a 3.§ (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell 
a) a háziorvos vagy szakorvos igazolását a gyógyászati segédeszközrevaló jogosultságról, 
b) a gyógyszertár, gyógyászatisegédeszköz-bolt vagy egyéb szaküzlet (a továbbiakban: 

szaküzlet) előzetes tételes árkalkulációját, igazolását a gyógyászati segédeszköz áráróL 
(3) Gyógyászatisegédeszköz-támogatásban a pályázó egy naptári évben legfeljebb két 

alkalommal részesülhet. 
(4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz előzetesen 

kalkulált árának a 90%-át. 
(5) A támogatás összege a gyógyászati segédeszköz megvásárlását igazoló eredeti számla 

benyújtását követően kerül kifizetésre a jogosult részére. 
(6) 200 OOO forint feletti támogatás esetén az Önkormányzat a pályázó kérésére a támogatási 

összeget közvetlenül a szaküzlet részére is átutalhatj a. 

12. Az egyéb támogatás 

29. § 

Az Önkormányzat a rászoruló idősek és gyermekes családok részére ünnepi alkalommal 
ajándékcsomagot vagy vásárlási utalványt ajándékozhat. 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

30. § 

Ez a rendelet 2014. január l. napján lép hatály ba. 

31. § 

Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületénekaszociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 
23.) önkormányzati rendelete. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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l. melléklet a . ..12013. (. .... .) önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzati segély összege a temetési költségekhez való hozzájárulás esetén 

Az egy főre jutó havi nettó 
A temetési segély összege (Ft) 

jövedelem (Ft) 

l. OxNy* -lxNy 60 OOO 

2. lxNy+l Ft-1,5xNy 55 OOO 

3. l ,5 x Ny+ l Ft- 2 x Ny 50 OOO 

4. 2xNy+ l Ft- 2,5xNy 45 OOO 

5. 2,5xNy+l Ft-3xNy 40 OOO 

*Ny: az öregségi nyugdíj legkisebb összege 
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