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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 időszakban tovább emelkedett a legkisebb munkabér, a garantált bérminimum, 
valamint az átlagjövedelem, ezért csökkent a támogatottak köre, és rászoruló családok - a 
jövedelemhatár akár minimális túllépésével - elestek a támogatástól. Az ellátottak pénzbeli 
juttatásaira biztosított forrás felhasználásának csökkenése miatt - az Önkormányzat vezetőivel 
egyeztetve - javasolom a jövedelemhatárok, illetve egy esetben az ellátás összegének 
módosítását a Rendeletben. A Rendelet a jövedelemhatárokat a legkisebb öregségi nyugdíj 
arányában határozza meg, amelynek összege 28 500 Ft. 

A rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gondokkal küzdők részére nyújtott települési 
támogatás jövedelemhatárát a családban élők esetében javasolom 71 250 Ft-ról 85 500 Ft-ra 
emelni. Kivételesen indokolt esetben, évente egy alkalommal a támogatás összege 25 OOO Ft, ezt 
javasolom 30 OOO Ft-ra felemelni. 

A térítési díj, illetve ellátási díj megfizetéséhez nyújtott települési támogatás jövedelemhatárát 
64 125 Ft-ról 71 250 Ft-ra, egyedül élő esetében 92 625 Ft-ról 99 750 Ft-ra javasolom emelni. 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
jövedelemhatárát indokolt 71 250 Ft-ról 85 500 Ft-ra, egyedül élő esetében 99 750 Ft-ról 
114 OOO Ft-ra emelni. 

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére nyújtott települési támogatás 
jövedelemhatárát 64 125 Ft-ról 71 250 Ft-ra, egyedül élő esetében 85 500 Ft-ról 99 750 Ft-ra 
javasolom felemelni. 

Az eltemettetésre köteles személy kérelemre mentesülhet a köztemetés költségeinek megtérítése 
alól. Az egy főre jutó jövedelemhatár összegét indokolt 42 750 Ft-ról 57 OOO Ft-ra, egyedül élő 
esetében 57 OOO Ft-ról 71 250 Ft-ra módosítani. A köztemetés megtérítésének 50%-a alóli 
mentesülés jövedelemhatárát 71 250 Ft-ról 85 500 Ft-ra, egyedül élő esetében 85 500 Ft-ról 
99 750 Ft-ra javasolom megemelni. 

A jelenlegi szabályozás szerint a települési támogatás iránti kérelem elbírálását követő harminc 
napon belül nem nyújtható be azonos tárgyú kérelem. Indokolt ezt a határidőt a támogatás 



megállapításához kötni, így a kérelem elutasítása esetén - amennyiben az ügyfél körülményeiben 
változás következik be - a támogatás újból igényelhető. 
A babakelengye-támogatás átadásáról a szociálpolitikai ügyintézők gondoskodnak, így a 
Rendeletből az átadás módjára vonatkozó rendelkezést törölni szükséges. Az egy évben adható 
települési támogatások összevont nyújtásának lehetőségét javasolom megszüntetni, a támogatás 
célja külön-külön jobban biztosítható. 

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 elmúlt évben a megállapított szociális támogatások felhasználása csökkent. A települési 
támogatás fajtái jövedelemhatárának módosításával biztosítható, hogy azok, akiknek a jövedelme 
kisebb mértékű emelkedés vagy a minimálbér, garantált bérminimum emelkedésével növekedett, 
továbbra is jogosultak legyenek az ellátásokra. 

A köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó rendelkezések módosítása szélesebb körben 
biztosítja a költségek visszafizetésére vonatkozó méltányosságot. 

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

III. A végrehajtás feltételei 

Az önkormányzatok által biztosított ellátásokhoz központi költségvetési támogatás nem jár. A 
tervezetben meghatározott ellátások biztosítására az Önkormányzat 2019. 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. február 15. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12019. ( ...... ) 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 lla. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 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.) 

a) 2. § (4) bekezdésében a „kérelem elbírálását" szövegrész helyébe a „kérelemre a támogatás 
megállapítását", 

b) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „250%-át" szövegrész helyébe a „300%-át", 
e) 10. § (7) bekezdésében a „25 OOO" szövegrész helyébe a „30 OOO", 
dJ 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „225%-át" szövegrész helyébe a „250%-át", a „325%-át" 

szövegrész helyébe a „350%-át", 
e) 15. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy az önkormányzati tulajdonú" szövegrész helyébe a 

,, , továbbá önkormányzati tulajdonú vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában álló", 
j) 15. § (1) bekezdés c) pontjában a „250%-át" szövegrész helyébe a „300%-át", a „350%-át" 

szövegrész helyébe a „400%-át" szöveg, 
g) 17. § (1) bekezdésében a „225%-át" szövegrész helyébe a „300%-át", a „300%-át" 

szövegrész helyébe a „350%-át", 
h) 18. § (1) bekezdésében a „családjában" szövegrész helyébe a „háztartásában", 
i) 19. § (1) bekezdésében a „150%-át" szövegrész helyébe a „200%-át", a „200%-át" 

szövegrész helyébe a „250%-át", valamint 
j) 19. § (2) bekezdésében a „250%-át" szövegrész helyébe a „300%-át", a „300%-át" 

szövegrész helyébe a „350%-át" 
szöveg lép. 

Hatályát veszti az R. 
a) 2. § ( 4a) bekezdése, 
b) 18. § (2) bekezdése, valamint 
e) 25. § (5) bekezdése. 

2. § 
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Ez a rendelet 2019. március l-jén lép hatályba. 

D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 

3. § 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben megállapított 
jövedelemhatárok és egyes ellátások összege kerül emelésre a minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedésére, valamint a kedvezőbb költségvetési helyzetre tekintettel. A 
jövedelemhatárok emelésével több rászoruló részesülhet az ellátásokból. 

Az 1. §-ban emelésre kerül a jövedelemhatár a települési támogatás alapesetében, a térítési 
díjhoz, illetve ellátási díjhoz adható hozzájárulás esetében, a lakhatáshoz kapcsolódó települési 
támogatás esetében, valamint a köztemetési költség megtérítése alóli mentesülés esetében. Az 
ellátás összege emelkedik a kivételesen indokolt esetben adható települési támogatás esetében. 
Pontosításra kerül az újabb kérelem benyújtására és a Képviselő-testület méltányossági 
jogkörére vonatkozó rendelkezés. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a 
továbbiakban a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában álló lakás bérleti díjához is adható. 

A 2. § a fölöslegessé váló rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza. 

A 3. §-ban a hatálybalépés időpontja- a költségvetési rendelet hatálybalépésére is figyelemmel 
- megfelelő időt biztosít a felkészülésre. 
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