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a Képviselő-testület részére
aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-i
ülésén alkotta meg a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (IL 20.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet). A Rendelet tavalyi módosítása a korábbi jövedelmi határok emelésével
jelentősen bővítette az egyes szociális ellátásokra, illetve támogatásokra (a továbbiakban együtt:
ellátások) jogosultak körét, valamint egyes ellátások összege is emelkedett.
Az Önkormányzat vezetőivel való egyeztetés alapján javasolom, hogy az Önkormányzat 2017.
július l-jétől új formában, babakelengye-támogatással támogassa a gyermekek születését. Ez
30 OOO Ft értékű csomag, amely babaápolási cikkeket és nagyobb mennyiségű pelenkát tartalmaz,
melyet az Önkormányzat a gyermek születését követően a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató
Központ védőnői hálózata útján juttat el a jogosult számára. A babakelengye-támogatás egyrészt
magasabb értékű támogatást biztosít az újszülöttet nevelő családok számára, mint a születési
támogatás, másrészt azonnali természetbeni segítséget jelent.
A tervezet emellett több pontosító rendelkezést tartalmaz, amelyek hatályba lépésének tervezett
időpontja 2017. március l. Ezek közül kiemelem a Rendelet ll. §-ának módosítását, mely
szerint a jövedelemkiegészítésként havonta rendszeresen folyósított települési támogatás mellett
további eseti jellegű települési támogatást nem lehet megállapítani, ezáltal ugyanazon tényállás
mellett senki nem részesülhet kétféle ellátásban.
Az évente két egészségügyi támogatást azonos alkalommal is lehet igényelni.
A KÓKERT Kft. a tűzifa ki szállítását technikai okok, illetve a mennyiség korlátozottsága és
szezonailtása miatt nem tudja folyamatosan biztosítani, amit indokolt megjeleníteni a
Rendeletben.
A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetén a jogosulti kört - a lakhatási
támogatáshoz hasonlóan - indokolt a kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt
tartózkodó személyekre szűkíteni.

II. Hatásvizsgálat

A Képviselő-testület mérlegelési jogköre, hogy a települési támogatás keretében milyen célokra,
mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt. A babakelengye-támogatás
célzottabb és kézzelfoghatóbb segítséget nyújt a kőbányai családok számára, amely megkönnyíti
az újszülött érkezésével járó anyagi terhek viselését. A pontosító jellegű módosító rendelkezések
segítik a jogalkalmazást
III. A végrehajtás feltételei
Az önkormányzatok által biztosított ellátásokhoz központi költségvetési támogatás nem jár. A
tervezetben meghatározott ellátások biztosítására az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet tervezete előirányozza a szükséges fedezetet. A babakelengyetámogatás bevezetésére -a beszerzési eljárás lefolytatására való tekintettel - 2017. július l-től
kerülhet sor.
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l.
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2017. február"
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l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2017. (... ... )önkormányzati rendelete
aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §(4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés ll. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §(l) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében
és 4 5. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében elj árva a következőket rendeli el:
l. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 10. §-a a
következő (Sa) bekezdéssel egészül ki:
"(Sa) Az (l) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez szolgáltatóhoz történő utalás esetén-a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni
kell a kérelemben megjelölt szolgáltató által kiadott utolsó számlalevelet, közös költség esetén a
társasház által kiállított három hónapnál nem régebbi igazolást.".
2.§

Az R. ll. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
"(3) Az (l) bekezdésben meghatározott települési támogatás folyósításának
10. §(l) bekezdésében meghatározott települési támogatás nem nyújtható.".

időtartama

alatt a

3. §

Az R. 24. §(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A pályázó egy naptári évben legfeljebb két egészségügyi támogatásban részesülhet.".
4.§

Az R. 9. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. Babakelengye-támogatás

25.§

(l) Az Önkormányzat természetbeni támogatásként babakelengye-csomaggal támogatja azt a
gyermeket,
a) aki Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és
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b) akinek a családi pótlékra jogosult törvényes képviselője a gyermek születésekor és a
kérelem benyújtásakor is Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkezik, továbbá életvitelszerűen itt tartózkodik.
(2) A támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be a gyermek
születését követő egy éven belül. Az igénylés benyújtásának elmulasztása esetén igazolásnak
nincs helye.
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a
törvényes képviselő és a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját
háztartásában neveli.
(4) Az (l) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy törvényes képviselő
jogosult.
(5) Az (l) bekezdés szerinti támogatás átadásáról a Bárka gondoskodik.".

5.§
Az R.
a) 2. §(5) bekezdésében a "temetés vagy hamvasztás" szövegrész helyébe a "haláleset",
b) 5. § (l) és (2) bekezdésében a "születési támogatás" szövegrész helyébe "babakelengyetámogatás",
c) 10. § (6) bekezdésében a "tűzifamennyiség" szövegrész helyébe a "tűzifamennyiség - a
rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének figyelembevételével-",
d) 15. § (3) bekezdés c) pontjában az "hivatalos igazolást" szövegrész helyébe a "három
hónapnál nem régebbi igazolást",
e) 16. § (l) bekezdés a) pontjában a "rendelkezik," szövegrész helyébe a "rendelkezik,
továbbá életvitelszerűen a kerületben tartózkodik", valamint
j) 17. §(l) bekezdésében és a 19. §(2) bekezdésében az "egyedülálló" szövegrész helyébe az
"egyedül élő"
szöveg lép.

6.§
Hatályát veszti az R.
a) 5. §(4) és (5) bekezdése,
b) 15. §(2) bekezdésében az "a közös költséghez," szövegrész, valamint
c) 17. §(l) bekezdés b) pontjában az "albérlőnek," szövegrész.

7.§
(l) Ez a rendelet- a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel- 2017. március l-jén lép hatályba.
(2) A 4.§, az 5.§ b) pontja és a 6.§ a) pontja 2017. július l-jén lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző
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INDOKOLÁS
A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása új
támogatási formaként vezeti be a babakelengye-támogatást a születési támogatás helyett,
valamint több pontosító rendelkezést tartalmaz.
Az l. § pontosítja a települési támogatás igényléséhez szükséges benyújtandó dokumentumok
körét.
A 2. § egyértelművé teszi, hogy a jövedelemkiegészítésként havonta rendszeresen folyósított
települési támogatás mellett további eseti jellegű települési támogatást nem lehet megállapítani,
ezáltal ugyanazon a tényállás mellett senki nem részesülhet kétféle ellátásban.
A 3. § pontosítja az egészségügyi támogatásra vonatkozó rendelkezéseket, az évente két
támogatást azonos alkalommal is lehet igényelni.
Az 4. § új támogatási formát vezet be a születési támogatás helyett, melyet nagyon kevesen
vettek igénybe. A babakelengye-támogatás természetbeni támogatás, amely kb. 30 OOO Ft
értékű babaápolási cikkeket és nagyobb mennyiségű pelenkát tartalmaz, melyet az
Önkormányzat a gyermek születését követően a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
védőnői hálózata útján juttat el a jogosultnak A babakelengye-támogatás egyrészt magasabb
értékű támogatást biztosít az újszülöttet nevelő családok számára, mint a születési támogatás,
másrészt azonnali természetbeni segítséget jelent.
A 5. és a 6. §pontosító rendelkezéseket tartalmaz.
A 7. § a babakelengye-támogatás bevezetésére hosszabb felkészülési

időt

biztosít.
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