
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Jegyzoje 

EIOterjesztes a Kepviselo-testiilet reszere 

:!>~f . szamu el6terjesztes 

a szocialis ellatasokrol szolo 39/2013. (XII. 17.) onkormanyzati rendelet modositasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testUletenek a szocialis 
ellatasokr6l sz616 39/2013. (XII. 17.) onkormanyzati rendelete (a tovabbiakban: Rendelet) 
szabalyozza a K6banyan el6 csaladok reszere adhat6 penzbeli es termeszetbeni ellatasokat, 
valamint szocialis tamogatasokat. 

A Rendelet III. fejezete tartalmazza azokat a szocialis tamogatasokat, melyeket az onkormanyzat a 
tOrvenyi kotelezettsegen feiUI biztosit a kerUleti lakosok szamara (apolasi tamogatas, id6sek 
UdUltetese, gy6gyaszatisegedeszkoz-tamogatas, sziiletesi tamogatas). 

A Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) nagy 
figyelmet fordft a gyermeket nevel6 csaladokra, szUl6kre. Ennek koszonhet6en kerUlt bevezetesre 
az ev elejen a sziiletesi tamogatas, melynek celja a gyermekvallalasi hajland6sag novelese, 
hosszabb tavon a fiatal felnottek eletkezdesenek tamogatasa. u gyanakkor az 6nkormanyzat 
tamogatast kfvan nyujtani a gyermekneveles koltsegeihez is. 

Tapasztalataink szerint a szeptemberi tanevkezdes sok keriiletben el6 csalad szamara jelent komoly 
anyagi terhet, f6kent a tObb gyermekes csaladok eseteben. Annak ellenere, hogy az Onkormanyzat 
altai korabban biztosftott beiskolazasi segely mar evekkel korabban megsziint, a nyari id6szakban 
tObb kiskoru gyermeket nevel6 csalad keresi, igenyli ezt a tamogatasi format. 

A fentiek alapjan javasolom, hogy az Onkormanyzat a Rendeletben teremtse meg a lehet6seget 
annak, hogy a kerUietben lakcimmel rendelkez6 kiskoru gyermekek a tanev, illetve a nevelesi ev 
kezdeten tamogatast kaphassanak. A tamogatas m6djar61 es merteker6l, valamint a tamogatottak 
korer61 a koltsegvetesi forras figyelembevetelevel az 6nkormanyzat evente dontene. 

A nepesseg-nyilvantartas adatai szerint a X. keriiletben bejelentett lakcimmel rendelkezo 
kiskoruak szama eletkoruk alapjan az alabbiak szerint oszlik meg: 

0-1 ev 665 f6 
1-3 ev I 333 f6 
3-6 ev 2 042 f6 



6-I4 ev 4 947 f6 

I4-I6 ev I 104 f6 

I6-I8 f6 I I84 f6 

Osszesen 11275 fO 

A kobanyai lakcfmmel rendelkez6, kobanyai intezmenybe jar6 kiskoruak szamat az alabbi 

tablazat tartalmazza: 

bolcsodes 577 f6 

6vodas 22I5f6 

altalanos iskolas 3 705 f6 

Osszesen 6 497 fO 

A kiskoru gyermekek es fiatal felnottek szocialis alapu tamogatasi formai es a tamogatottak 
Ietszama: 

1. A rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesUI6 kiskoru gyermekek tOrvenyes 
kepviseloi augusztus es november h6napban gyermekenkent 5 800 Ft Gyermekvedelmi 
Erzsebet-utalvanyt kapnak, melynek fedezetet a kozponti koltsegvetes biztositja. Az elmult 

evben 2 575 fO k6banyai kiskoru reszesUlt ilyen tamogatasban. Tekintettel arra, hogy a nepesseg
nyilvantartas adatai alapjan a Kobanyan el6 O-I8 eves lakossag szama II 276 f6 (20 I3. 

decemberi 3I-i adatok alapjan), igy a kerliletben el6 kiskoruaknak csak a 22%-a reszesUI ebben az 
egyszeri termeszetbeni tamogatasban. 

2. Kedvezmenyes etkezesben reszesUihetnek a rendszeres gyermekvedelmi 

kedvezmenyezetteken kivU) azok a gyermekek is, ahol a csaladban harom vagy tobb, vagy 

tart6san beteg gyermeket nevelnek. 

A rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben (a tovabbiakban: RGYVK) es kedvezmenyes 

etkezesben reszeslilok intezmenyenkenti megbontasa: 

RGYVK bolcs6des I25 f6 

RGYVK 6vodas 780 f6 

RGYVK iskolas I 5I7 f6 

Kedv. etkezes bolcsode 205 f6 

Kedv. etkezes 6voda I 337 f6 

Kedv. etkezes iskola 2 474 f6 

3. A kerliletben el6 I8 ev feletti szocialisan raszorult foiskolai vagy egyetemi hallgat6i 
jogviszonyban all6 tanul6k reszere az Onkormanyzat havi 5 000 Ft tamogatast nyujt a Bursa 
Hungarica Felsooktatasi Osztondijprogram kereteben. A 20I4-20I5. tanevben 55 f6 fog kapni 
ilyen tamogatast. 
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Az Erzsebet-utalvany 2012 6ta mar nemcsak beren kfvUli, hanem szocialis juttataskent is adhat6. A 
tapasztalatok szerint a termeszetbeni juttatasi formaval csokkentheto a tamogatasokkal val6 
visszaelesek merteke, az erintettek j61 es eletszeruen tudjak felhasznalni a szocialis tamogataskent 
kapott osszeget. Az utalvany elfogad6helye szeleskorli, az elmult evben a fovaros ket pontjan a 
tankonyvek arat is ki lehetett egyenliteni utalvannyal. 

Javasolom, hogy az uj tamogatasi forma az egyeb tamogatasok kozott termeszetbeni tamogataskent 
kerUijon meghatarozasra a Rendeletben, amelynek neve tanevkezdesi tamogatas legyen. Az egyeb 
tamogatas nyujtasar6l a Rendelet 5. §-a alapjan a Nepj6Ieti Bizottsag dont. 

II. Hatasvizsgalat 

A rendelet-tervezet csak a tanevkezdesi tamogatas nyujtasanak lehetoseget teremti meg, ezaltal a 
tamogatas ad6mentesen adhat6. Barmilyen osszegu tamogatas segftseget jelentene a 
tanevkezdeshez kUlonosen az alacsonyabb jovedelemmel rendelkezo szUloknek, csaladoknak. A 
tamogatas koltsegvonzata a tamogatas mertekenek es a tamogatottak letszamanak ismereteben a 
kesobbiekben hatarozhat6 meg. 

III. A vegrehajtas feltetelei 

A tanevkezdesi tamogatas az egyeb tamogatasok koze illesztheto be a Rendeletbe. Az egyeb 
tamogatasok nem kerUltek reszletesen szabalyozasra a Rendeletben, ezert a tanevkezdesi tamogatas 
jogosultsagi feltetelei es egyeb szabalyai is szabadon alakfthat6ak az Onkormanyzat altai. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. kerUlet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUlete az eloterjesztes 1. 
melleklete szerint megalkotja a szocialis ellatasokr61 sz616 39/2013. (XII. 17.) onkormanyzati 
rendelet m6dosftasar61 sz616 onkormanyzati rendeletet. 

Budapest, 2014.junius, {>:' 
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1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

... ./2014. ( .... ) onkormanyzati rendelete 
a szocialis ellatasokrol sz616 39/2013. (XII. 17.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61 

Budapest Fovaros X. kerUlet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUiete az AlaptOrveny 32. cikk 
(2) bekezdeseben kapott eredeti jogalkotoi hataskoreben, a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 
szolo 2011. evi CLXXXIX. tOrveny 23. § (5) bekezdes 11. pontjaban meghatarozott feladatkoreben 
eljarva a kovetkezoket rendeli el: 

1. § 

A szocialis ellatasokrol szolo 39/2013. (XII. 17.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: R.) 29. 
§-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

,29. § (1) Az Onkormanyzat a raszorulo idosek es gyermekes csaladok reszere Unnepi alkalommal 
ajandekcsomagot vagy vasarlasi utalvanyt ajandekozhat. 

(2) Az Onkormanyzat a Budapest X. kerUiet kozigazgatasi terUieten lakcfmmel rendelkezo kiskoru 
gyermekek reszere termeszetbeni tamogataskent tanevkezdesi tamogatast nyujthat.". 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetest koveto napon Iep hatalyba. 

Kovacs Robert 
polgarmester 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyzo 
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INDOKOLAS 

A Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat tamogatast kivan nyujtani a gyermeket 
nevelo sziiloknek, csaladoknak a tanevkezdeshez, illetve a nevelesi ev kezdesehez. A tanevkezdesi 
tamogatas ennek a lehetoseget teremti meg, igy a tamogatas ad6mentesen nyujthat6. A tamogatas 
merteket es a tamogatottak koret az Onkormanyzat a koltsegvetesi forrastol ftiggoen evenkent 
hatarozza meg. 
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