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5'3 . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

aszociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
szabályozza a Kőbányán élő családok részére adható pénzbeli és természetbeni ellátásokat, 
valamint szociális támogatásokat. 

Az Önkormányzat nagy figyelmet fordít a kerület lakosságszámának alakulására, és a jövőben 
anyagi támogatást kíván nyújtani a gyermekek születéséhez, ezáltal is ösztönözve a 
gyermekvállalást 
Javasolom, hogy az új támogatási forma születési támogatás elnevezéssel kerüljön be a 
Rendeletbe. 

A Magyar Állam támogatást nyújt a fiatal felnőttek önálló életkezdésének anyagi megalapozása 
céljából minden 2005. december 31. napját követően született gyermek részére. Az életkezdési 
támogatás Gelenleg 42 500 Ft) igénylésére nincs szükség, a Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: Kincstár) automatikusan nyit egy kincstári letéti számlát a gyermek részére, és azon 
külön kérés nélkül helyezi el a támogatás összegét. Erről postai úton értesítést küld a gyermek 

törvényes képviselője részére. 
A számlán elhelyezett összeget - egészen a gyermek nagykorúságáig - a Kincstár évenként növeli 
az előző évi, hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex méctékével megegyező 
támogatássaL Az így felhalmozott megtakarítást a 18. életévét betöltött kedvezményezett veheti 
fel, és azt jogszabályban meghatározott célokra - többek között tanulmányokra, lakhatásra, 

pályakezdésre, gyermekvállalásra- fordíthatja. 

A gyermek családi pótlékra jogosult szülője, törvényes képviselője vagy a gyermek hozzátartozója 
Start-értékpapírszámlát (a továbbiakban: Start-számla) nyithat a gyermek részére, és a kincstári 
letéti számláról az életkezdési támogatást erre a számlára helyezheti át. 
A gyermek részére megnyitott Start-számlára természetes személyek, illetve a települési 
önkormányzatok is teljesíthetnek befizetést, míg a kincstári letéti számlára befizetések 

kezdeményezésére nincs lehetőség. 



A Start-számla előnyei: 
a) Évente a befizetések l 0%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6 OOO Ft állami támogatás jár 

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult esetén az állami támogatás 20%, de 
legfeljebb 12 OOO Ft, nevelésbe vett gyermekek esetében pedig a nevelésbe vétel időszakával 
arányos, legfeljebb 12 OOO Ft támogatás jár). 

b) Az életkezdési támogatás összege a hozamokkal együtt automatikusan Babakötvénybe 
fektetődik, mely a magyar állami garancia miatt hosszú távon is biztonságos befektetés. 

c) A számla vezetéséért, a megbízások teljesítéséért és akifizetésért a Kincstár semmilyen díjat 
nem számít fel. 

d) A gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül 
mindennemű adó, járulék és illeték alól. 

Javasolom, hogy a törvényes képviselője igénylése alapján születési támogatásban részesüljön 
minden 2013. december 31-ét követően született gyermek, 

a) aki a születése napjától kezdődően Kőbánya közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, 
b) akinek legalább az egyik- családi pótlékra jogosult- szülője a gyermek megszületése előtt 

legalább egy évvel már Kőbánya közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezett, és 
életvitelszerűen is a kerületben lakik, valamint 

c) akinek a nevére Start-számlát nyitottak. 

Javasol om, hogy a születési támogatás összege l O OOO Ft legyen. A támogatást az Önkormányzat a 
Start-számlára utalná át, ezáltal növelve a gyermek részére gyűjtött hosszú távú megtakarítás 
összegét. 

A rendeletben lehetséges volna a születetési támogatás felhasználására vonatkozó további 
korlátozás előírása, erre azonban nem teszek javaslatot. 

II. liatásvizsgálat 

Jelenleg az állam több, a gyermek ellátásának, nevelésének támogatását célzó ellátást biztosít. 
Családtámogatási ellátások: 

a) a nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás (családi pótlék), 
b) a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET), 
c) az anyasági támogatás ( egyösszegű pénzbeli támogatás a gyermek születésekor), 
d) a kismama bérlet, 
e) aszociális rászorultság esetén rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (ingyenes étkezés és 

tankönyvellátás, valamint évente kétszer Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány). 

A népesség-nyilvántartás adatai szerint a 2013. évben 646 kőbányai lakóhellyel rendelkező 
gyermek született. Ezt a számot figyelembe véve és gyermekenként l O OOO Ft összeggel 
számolva 7 OOO OOO Ft előirányzat biztosítása szükséges a születési támogatás bevezetéséhez. 

A születési támogatás bevezetésének célja a gyermekvállalási hajlandóság növelése, hosszabb 
távon a fiatal felnőttek életkezdésének támogatása. 
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III. A végrehajtás feltételei 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján 
a Start-számla követelés- utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig- kiegészíthető 

a) természetes személy által történő befizetéssel; 
b) települési önkormányzat által a rendeletében meghatározott feltételekkel történőbefizetéssel 

azzal, hogy a gyermek külfóldi letelepedésének időszakában történő befizetés Start-számlán nem 
írható jóvá, azt a számlavezető a befizetőnek visszajuttatj a, továbbá azzal, hogy az önkormányzati 
rendelet az életkezdési támogatás felhasználására vonatkozó korlátozást csak az önkormányzat 
által befizetett összeg( ek) mértékéig tartalmazhat. 

Az önkormányzat által nyújtott születési támogatás feltétele, hogy a szülő, törvényes képviselő a 
gyermek részére Start-számlát nyisson; továbbá a gyermek születését követő egy éven belül ezt az 
igényét jelezze. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendeletének tervezete 7 OOO OOO Ft összeget tartalmaz a polgármesteri tartalékkeretben a születési 
támogatás bevezetésének fedezetére. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 
melléklete szerint megalkotja a szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17 .) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2014. február "1--- :' 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

.... /2014. ( ...... ) önkormányzati rendelete 
aszociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában, valamint 
a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (l) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Aszociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a 
következő 4/A. §-sal egészül ki: 

"41 A. § (l) A születési támogatás iránti igényt első fokon a polgármester bírálja el. 
(2) A születési támogatás iránti igényt a Hivatal szociális ügyekért felelős szervezeti egységénél 

kell benyújtani. 
(3) Az igénylés formanyomtatványon nyújtható be. 
(4) Az igényléshez csatolni kell 

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 
b) a szülő, törvényes képviselő és a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványának másolatát, valamint 
c) a Start-számla megnyitását igazoló dokumentumot. 

(5) A születési támogatás a gyermek megszületését követő egy éven belül igényelhető. Az 
igénylés benyújtásának elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.". 

2.§ 

Az R. a következő alcímmel egészül ki: 

"11/A. Aszületési támogatás 

28/ A. § (l) Az Önkormányzat születési támogatást állapít meg annak a 2013. december 31. után 
született gyermeknek, 

a) aki Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, 
b) akinek a családi pótlékra jogosult szülője, törvényes képviselője a gyermek születését 

megelőzően legalább egy éve és a kérelem benyújtásakor is Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, továbbá életvitelszerűen itt tartózkodik, valamint 

c) akinek részére Start-számlát nyitottak. 
(2) A születési támogatás összege l O OOO forint, amelyet az Önkormányzat a gyermek részére 

megnyitott Start-számlára utal át.". 
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3.§ 

A Rendelet 4.§ (l) bekezdésében a "29. §-ban" szövegrész helyébe a "28/A. §-ban és a 29. §-ban" 
szöveg lép. 

4.§ 

Ez a rendeletakihirdetést követő napon lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
szabályazza a Kőbányán élő családok részére adható pénzbeli és természetbeni ellátásokat, 
valamint szociális támogatásokat. 

Az Önkormányzat nagy figyelmet fordít a kerület lakosságszámának alakulására, és a jövőben 
anyagi támogatást kíván nyújtani a gyermekek születéséhez, ezáltal is ösztönözve a 
gyermekvállalást 

A Tervezet szerint a törvényes képviselője igénylése alapján születési támogatásban részesül 
minden 2013. december 31-ét követően született gyermek, 

a) aki aszületése napjától kezdődően Kőbánya közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, 
b) akinek legalább az egyik- családi pótlékra jogosult- szülője a gyermek megszületése előtt 

legalább egy évvel már Kőbánya közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezett, és 
életvitelszerűen is a kerületben lakik, valamint 

c) akinek a nevére Start-számlát nyitottak. 

A Tervezet a születési támogatás összegét l O OOO forintban állapítja meg. A támogatást az 
Önkormányzat a Start-számlára utalná át, ezáltal növelve a gyermek részére gyűjtött hosszú távú 
megtakarítás összegét. Az Önkormányzat által nyújtott születési támogatás feltétele, hogy a szülő, 
törvényes képviselő a gyermek részére Start-számlát nyisson; továbbá a gyermek születését követő 
egy éven belül ezt az igényét jelezze. 

A népesség-nyilvántartás adatai szerint a 2013. évben 646 kőbányai lakóhellyel rendelkező 
gyermek született. Ezt a számot figyelembe véve és gyermekenként l O OOO Ft összeggel 
számolva 7 OOO OOO Ft előirányzat biztosítása szükséges a születési támogatás bevezetéséhez. 

A születési támogatás bevezetésének célja a gyermekvállalási hajlandóság növelése, hosszabb 
távon a fiatal felnőttek életkezdésének támogatása. 
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