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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a szociális 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. (II. 20.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet). A Rendelet korábbi módosításai során a jövedelemhatárok emelésével 
és a babakelengye-támogatás bevezetésével jelentősen bővült az egyes szociális ellátásokra, 
illetve támogatásokra (a továbbiakban együtt: ellátások) jogosultak köre, valamint egyes ellátások 
összege is emelkedett. 

Az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján - az Önkormányzat politikai vezetőivel 
egyeztetve - az alábbiak szerint javasolom a Rendelet módosítását. 

A kedvező költségvetési helyzet lehetőséget biztosít az ápolási támogatásra való jogosultság 
jövedelemhatárának emelésére 64 125 Ft-ról 85 500 Ft-ra, egyedül élő személy esetén 85 500 Ft
ról 99 750 Ft-ra. Az alacsony jövedelemhatár miatt ezt az ellátást a tervezettnél jóval kevesebben 
veszik igénybe. 

A jövedelemkiegészítésként havi rendszerességgel folyósított települési támogatás összegét 
javasolom havonta 8000 Ft-ról 10 OOO Ft-ra emelni; továbbá a Képviselő-testület másodfokú 
eljárás során gyakorolható méltányossági jogkörét kiterjeszteni erre az ellátásra. 

A települési támogatás összegét indokolt egységesen 10 OOO Ft-ban meghatározni a kiskorú 
gyermeket nem nevelő háztartásokban. 

A természetbeni ellátásként nyújtott tűzifa mennyiségét éves szinten 4 m3-ben indokolt 
meghatározni, jelenleg ez a mennyiség alkalmanként igényelhető. A korlátozást a rendelkezésre 
álló tűzifa mennyiségének csökkenése indokolja. 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy esetében a gyógyszerkiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatás időtartamát célszerű a közgyógyellátási igazolvány érvényességi 
idejéhez kötni. A közgyógyellátási igazolvány megléte a támogatás összegét meghatározó 
jogosultsági feltétel. 

Javasolom, hogy a más települési önkormányzattól rendszeres települési támogatásban részesülő 
személy a folyósítás időtartama alatt a Budapest Főváros X. kerületben ne legyen jogosult 
települési támogatásra. Ez a rendelkezés azt hivatott kiszűrni , hogy az ügyfél a lakóhelye és a 
tartózkodási helye szerinti településen párhuzamosan részesüljön települési támogatásban. 

Szociális ellátás visszafizetése esetén a részletfizetés lehetőségét a Rendeletben lehet szabályozni, 
melynek maximális időtartamát 12 hónapban javasolom meghatározni. 

A tervezet a fentieken túl néhány pontosító rendelkezést is tartalmaz. 



II. Hatásvizsgálat 

A Képviselő-testület mérlegelési jogköre, hogy a települési támogatás keretében milyen célokra, 
mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt. 

Az ápolási támogatás jövedelernhatárának emelésével szélesebb kör veheti igénybe az ellátást. A 
kiskorú gyermeket nem nevelő személyek részére az egységes (magasabb) összegű települési 
támogatás és a jövedelernkiegészítésként havi rendszerességgel folyósított települési támogatás 
összegének felemelése nagyobb segítséget jelent a rászorulóknak. Az igényelhető tűzifa 

mennyiségének korlátozása által több jogosult számára biztosítható a természetbeni ellátás. 

A pontosító jellegű módosító rendelkezések segítik a jogalkalmazást, így kedvezőbb helyzetet 
teremtenek az ügyfelek részére. 

III. Végrehajtás feltételei 

Az önkormányzatok által biztosított ellátásokhoz központi költségvetési támogatás nem jár. A 
tervezetben meghatározott ellátások biztosítására az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet tervezete tartalmazza a fedezetet. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2018.január,, \ 1) ". 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

„.12018. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a szociális 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 1 la. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében 
és 45 . § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 7. § Szociális ellátás visszafizetése esetén az ügyfél kérelmére legfeljebb 12 havi részletfizetés 
engedélyezhető.". 

2. § 

Az R. I. Fejezete a következő 9/A. §-sal egészül ki: 

„9/A. § Amennyiben a rendszeres települési támogatás folyósításának ideje alatt a jogosultsági 
feltételek megváltoznak, az ügyfél támogatásra való jogosultságát 15 napon belül felül kell 
vizsgálni, és a támogatást a felülvizsgálat eredménye alapján kell tovább folyósítani , illetve 
megszüntetni .". 

3. § 

Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege - a (4) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - 10 OOO forint.". 

4. § 

Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott települési támogatás 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 450%-át, egyedül élő esetében az 550%-át. Egy 
évben - a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének figyelembevételével - legfeljebb 4 m3 tűzifa 
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igényelhető, amelynek kiszállításáról Kőbánya közigazgatási területén az Önkormányzat 
gondoskodik.". 

5. § 

Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás az igazolt gyógyszer-igénybevétel 
időtartamára, de legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg. Közgyógyellátási 
igazolvánnyal rendelkező személy esetében a támogatás legfeljebb a közgyógyellátási igazolvány 
érvényességének időtartamára állapítható meg.". 

6. § 

Az R. a következő 17 / A. §-sal egészül ki: 

„ 17 / A. § Aki más településen rendszeres települési támogatásban részesül, e támogatás 
folyósításának időtartama alatt nem jogosult a 10-17. §-ban meghatározott települési 
támogatásra.". 

7. § 

AzR. 
a) I 1. § (1) bekezdésében az „a tárgyév végéig" szövegrész helyébe a „ 12 hónap 

időtartamra", 

b) I 1. § (2) bekezdésében a „8 OOO" szövegrész helyébe a „10 OOO", 
e) 18. § (1) bekezdésében a „10. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a „10. § (1) 

bekezdésében és a 11. §-ban", 
d) 20. § c) pontjában a „225" szövegrész helyébe a „300", a „300" szövegrész helyébe a 

,,350" 
szöveg lép. 

8. § 

Hatályát veszti az R. 15 . § (3) bekezdés c) pontjában a,, , közös költség esetén a társasház által 
kiállított három hónapnál nem régebbi igazolást" szövegrész. 

Ez a rendelet 2018. március l-jén lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

9. § 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítását a kedvezőbb 
költségvetési helyzet indokolja, amelyre tekintettel egyes ellátásokkal kapcsolatos 
jövedelemhatár, illetve az ellátás összege emelkedik. 

Az 1. §-ban a részletfizetési lehetőséget indokolt biztosítani figyelemmel arra, hogy azt az 
általános eljárási szabályozás már nem tartalmazza. 

A 2. §-ban meghatározott rendelkezés azt hivatott kiszűrni , hogy az ügyfél a lakóhelye és a 
tartózkodási helye szerinti településen párhuzamosan részesüljön települési támogatásban. A 
más településen folyósított rendszeres települési támogatás mellett nem indokolt a kőbányai 
támogatás biztosítása. 

A 3. § a támogatás folyósítása alatt bekövetkezett változás esetén pontosítja a továbbfolyósítás 
szabályát. 

A 4. § magasabb összegű támogatás biztosításáról rendelkezik. 

Az 5. §-ban indokolt meghatározni, hogy az igénybe vehető tűzifa mennyisége egy évre 
vonatkozik. 

A 6. §-ban indokolt a közgyógyellátási igazolvány érvényességi idejét figyelembe venni a 
gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén. 

A 7. § lehetőséget biztosít arra, hogy a jövedelemkiegészítésként havi rendszerességgel 
folyósított települési támogatás összege felemelésre kerüljön, és a Képviselő-testület 

másodfokú eljárásban alkalmazható méltányossági jogköre kiterjedjen erre a típusú települési 
támogatásra is. 

A 8. § feleslegessé váló rendelkezés hatályon kívül helyezését tartalmazza. 

A 9. §-ban a hatálybalépés időpontja - a költségvetési rendelet hatálybalépésére is tekintettel -
megfelelő időt biztosít a felkészülésre . 

5 


