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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, valamint a garantált 
bérminimum, ennek következtében csökkent a támogatottak köre, és rászoruló családok - a 
jövedelemhatár akár minimális túllépésével - elestek a támogatástól. Az ellátottak pénzbeli 
juttatásaira biztosított forrás felhasználásának csökkenése miatt javasolom a jövedelemhatárok, 
illetve egy esetben az ellátás összegének módosítását a Rendeletben. 

A hatályos Rendelet a jövedelemhatárokat a legkisebb öregségi nyugdíj arányában határozta meg, 
amelynek összege (28 500 Ft) évek óta változatlan. A szabályozás átláthatóbbá tétele, valamint az 
ellátotti kör további szélesítése érdekében javasolom a központilag meghatározott alapértéktől 
elszakadva a Rendeletben konkrét összegben meghatározni a jövedelmi értékhatárokat. 

A rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gondokkal küzdők részére nyújtott települési 
támogatás jövedelemhatárát javasolom az egyedül élők esetén 114 OOO Ft-ról 135 OOO Ft-ra, a 
családban élők esetében 85 500 Ft-ról 105 OOO Ft-ra emelni. 

A rendkívül alacsony rendszeres nyugdíjszerű pénzellátásban részesülő egyedül élő személyek 
részére megállapítható rendszeres települési támogatás esetén javasolom a jövedelemhatárt 
57 OOO Ft-ról 75 OOO Ft-ra emelni. 

A térítési díj , illetve ellátási díj megfizetéséhez nyújtott települési támogatás jövedelemhatárát 
71 250 Ft-ról 90 OOO Ft-ra, egyedül élő esetében 99 750 Ft-ról 120 OOO Ft-ra javasolom emelni. 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások és a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatások jövedelemhatárait indokolt 85 500 Ft-ról 105 OOO Ft-ra, egyedül élő 
esetében 114 OOO Ft-ról 135 OOO Ft-ra emelni. 

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére nyújtott települési támogatás 
jövedelemhatárát 85 500 Ft-ról 105 OOO Ft-ra, egyedül élő esetében 99 750 Ft-ról 120 OOO Ft-ra 
javasolom felemelni. 

A temetési költségekhez nyújtott települési támogatás jövedelemhatárát javasolom az egyedül 
élők esetén 142 500 Ft-ról 165 OOO Ft-ra, a családban élők esetében 114 OOO Ft-ról 135 OOO Ft-ra 
emelni. A támogatás összegének megállapítása a Rendelet alapján az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem összegétől függ, ezért annak emelését a Rendelet 1. mellékletén is át kell vezetni, a 
támogatás összege egyébként nem változik. 



Az elemi károsultnak nyújtott települési támogatás értékhatárát 142 500 Ft-ról 165 OOO Ft-ra 
javasolom megemelni. 

Az eltemettetésre köteles személy kérelemre mentesülhet a köztemetés költségeinek megtérítése 
alól. Az egy főre jutó jövedelemhatár összegét indokolt 57 OOO Ft-ról 75 OOO Ft-ra, egyedül élő 
esetében 71 250 Ft-ról 90 OOO Ft-ra módosítani. A köztemetés megtérítésének 50%-a alóli 
mentesülés jövedelemhatárát 85 500 Ft-ról 105 OOO Ft-ra, egyedül élő esetében 99 750 Ft-ról 
120 OOO Ft-ra javasolom megemelni. 

A Közjóléti Bizottság hatáskörébe utalt ápolási támogatás jövedelemhatárát 85 500 Ft-ról 
105 OOO Ft-ra, egyedül élő esetében 99 750 Ft-ról 120 OOO Ft-ra javasolom emelni, míg az 
egészségügyi támogatás jövedelemhatárát 114 OOO Ft-ról 135 OOO Ft-ra, egyedül élő esetében 
171 OOO Ft-ról 195 OOO Ft-ra javasolom emelni. 

Új támogatási formaként javasolom bevezetni az erdei iskolához, táborokhoz nyújtott települési 
támogatást - 105 OOO Ft-os jövedelemhatárral - tekintettel arra, hogy ezek magas költségei nagy 
terhet jelentenek főleg a többgyermekes családok részére. A Rendelet korábban is biztosította az 
erre a célra igényelhető támogatást, amíg azonban a rendkívüli élethelyzetre való tekintettel egy 
évben legfeljebb öt alkalommal igényelhető települési támogatás terhére megállapított támogatás 
legfeljebb egy gyermek táborozásának költségeit mérsékelte, addig a jelen javaslat szerinti 
támogatás gyermekenként legfeljebb 30 OOO Ft/év összegben és magasabb jövedelemhatár esetén 
lenne nyújtható. 

A jövedelemhatárok változásait az alábbi összefoglaló táblázat mutatja be. 

A hatálvos szabálvozás szerint A iavaslat szerint 

Családban élő Egyedül élő Családban élő Egyedül élő 
kérelmező kérelmező kérelmező kérelmező 

esetén (Ft/fő) esetén (Ft/fő) esetén (Ft/fő) esetén (Ft/fő) 

1. 
Rendkívüli élethelyzethez 

85 500 114 OOO 105 OOO 135 OOO 
nyújtott települési tám. 

2. 
Erdei iskolához, táborhoz 

85 500 105 OOO 
nyújtott települési tám. 

- -

3. Tűzifa települési tám. 128 500 156 750 135 OOO 165 OOO 

4. 
Rendszeres települési 

- 57 OOO 75 OOO 
támogatás 

-

5. 
Elemi károsult részére 

142 500 142 500 165 OOO 165 OOO 
nyújtott települési tám. 

6. 
Térítési díj megfizetéséhez 

71 250 99 750 90 OOO 120 OOO 
nyújtott települési tám. 

7. 
Temetési költségekhez 

114 OOO 142 500 135 OOO 165 OOO nyújtott települési tám. 

8. 
Lakhatási kiadásokhoz 

85 500 114 OOO 105 OOO 135 OOO nyújtott települési tám. 

9. 
Gyógyszerkiadásokhoz 

85 500 114 OOO 105 OOO 135 OOO nyújtott települési tám. 

10. 
Hátralékrendezéshez nyújtott 

85 500 99 750 105 OOO 120 OOO települési tám. 
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11. 
Köztemetés visszafizetésének 

85 500 99 750 105 OOO 120 OOO 
50%-a alóli mentesség 

12. 
Köztemetés visszafizetésének 

57 OOO 71 250 75 OOO 90 OOO 
100%-a alóli mentesség 

13. Ápolási támogatás 85 500 99 750 105 OOO 120 OOO 

14. Egészségügyi támogatás 114 OOO 171 OOO 135 OOO 195 OOO 

A tervezetben bővítésre kerül a kérelemhez benyújtott mellékletek köre, valamint az 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, 
de a rászorultságuk továbbra is fennáll , jogosultak legyenek az ellátásokra. 

Az erdei iskolához, táborhoz nyújtott támogatás rendelkezéseinek módosítása szélesebb körben 
biztosítja, egyúttal célzottabbá teszi a jogosultságot, biztosítva ezzel a szociális ellátás 
hatékonyságát. 

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 2020. 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, 2020. február 14. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2020. ( ...... ) 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 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.) 3. §-a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

,,(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelmigazolás alatt 
a) munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, a 

munkáltató által kiállított igazolást vagy bérjegyzéket, 
b) vállalkozásból származó jövedelem esetében a lezárt adóév tekintetében az állami 

adóhatóság által kiadott igazolást, a le nem zárt adóév tekintetében könyvelői igazolást vagy a 
vállalkozó nyilatkozatát, 

e) nyugdíj vagy egyéb nyugdíjszerű ellátás esetében a tárgyévi ellátásról szóló igazolást és a 
kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét vagy bankszámlakivonatát, 

d) álláskeresési járadék esetén az arról szóló döntést és a folyósított összeg igazolását vagy a 
munkaügyi hatóság ellátásról szóló tárgyhavi igazolását, 

e) társadalombiztosítási ellátás esetében a folyósító szerv által a havi járandóságról kiállított 
igazolást, 
j) egyéb rendszeresen folyósított jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző 

hónapban folyósított összeg igazolását vagy a kérelmező nyilatkozatát 
kell érteni.". 

2. § 

Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki: 

,,10/A. § 

(1) Települési támogatás állapítható meg erdei iskola, illetve óvodai és iskolai tábor 
költségeihez nyújtott támogatásként az óvoda, illetve az iskola igazolása alapján, amennyiben a 
kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 105 OOO forintot. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege egy naptári évben egy 
alkalommal gyermekenként az óvoda vagy iskola által igazolt költség összege, legfeljebb 30 OOO 
forint.". 
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3. § 

Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

AzR. 
1. 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 

kirendeltsége" szövegrész helyébe a „munkaügyi hatóság", 
2. 3. § (2) bekezdés g) pontjában az „a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatán tanuló esetében az" szövegrész helyébe a „16 év feletti tanuló esetén a középfokú 
vagy felsőfokú", 

3. 9. § (1) bekezdésében az „a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő" 

szövegrész helyébe a „legkésőbb a megállapító határozat véglegessé válásától számított", 
4. 9. § (2), (3) és (5) bekezdésében a „pénzbeli" szövegrész helyébe a „pénzbeli és 

természetbeni", 
5. 9. § (3) bekezdésében a „tárgyhónapot" szövegrész helyébe a „megállapító határozat 

véglegessé válását", 
6. 9/ A. §-ában a „települési" szövegrész helyébe a „pénzbeli és természetbeni szociális ellátás 

és", 
7. 10. § ( 1) bekezdésében a „ 11" szövegrész helyébe a „ 10/ A", 
8. 10. § (1) bekezdés b) pontjában, 15. § (1) bekezdés c) pontjában és 16. § (1) bekezdés c) 

pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300%-át, egyedül élő esetében a 
400%-át" szövegrész helyébe az „a 105 OOO forintot, egyedül élő esetén a 135 OOO forintot", 

9. 10. § (5a) bekezdésében a „kiadott" szövegrész helyébe az „az igénylő lakcímére kiadott", 
10. 10. § (6) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 450%-át, egyedül 

élő esetében az 550%-át" szövegrész helyébe az „a 135 OOO forintot, egyedül élő esetén a 165 
OOO forintot" , 

11. 11. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át" 
szövegrész helyébe az „a 75 OOO forintot", 

12. 12. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének az 500%-át" 
szövegrész helyébe az „a 165 OOO forintot" , 

13. 13. § (1) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át, 
egyedül élő esetében a 350%-át" szövegrész helyébe az „a 90 OOO forintot, egyedül élő esetén a 
120 OOO forintot", 

14. 14. § ( 1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 400%-át, egyedül 
élő esetében az 500%-át" szövegrész helyébe az „a 13 5 OOO forintot, egyedül élő esetén a 165 
OOO forintot", 

15. 14. § ( 4) bekezdésében a „temetést" szövegrész helyébe a „támogatás felvételét", 
16. 16. § ( 4) bekezdésében az „igazolvány érvényességének időtartamára" szövegrész 

helyébe az „igazolvány érvényessége megszűnése hónapjának utolsó napjáig", 
17. 17. § (1) bekezdésében és 19. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének a 300%-át, egyedül élő esetében a 350%-át" szövegrész helyébe az „a 105 OOO 
forintot, egyedül élő esetén a 120 OOO forintot" , 

18. 17. § (15) bekezdésében az „az adósságkezelési szolgáltatással" szövegrész helyébe az „a 
hátralékrendezéssel", 

19. 17 / A. §-ában a „rendszeres települési" szövegrész helyébe a „rendszeres pénzbeli vagy 
természetbeni szociális ellátásban vagy", 
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20. 19. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedül 
élő esetében a 250%-át" szövegrész helyébe az „a 75 OOO forintot, egyedül élő esetén a 90 OOO 
forintot", 

21. 20. § e) pontjában az „alacsonyabb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300%
ánál, egyedül élő esetén a 350%-ánál" szövegrész helyébe a „nem haladja meg a 105 OOO 
forintot, egyedül élő esetén a 120 OOO forintot" , 

22. 22. § a) és b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át" 
szövegrész helyébe az „a 75 OOO forintot, 

23. 24. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 400%-át, 
egyedül élő esetén a 600%-át" szövegrész helyébe az „a 135 OOO forintot, egyedül élő esetén a 
195 OOO forintot" 

szöveg lép. 

5. § 

Hatályát veszti az R. 
a) 3. § (2) bekezdés c) ponjában a „vagy a tárgyévi nyugdíjról szóló igazolást és az utolsó 

havi nyugdíjszelvényt vagy bankszámlakivonatot" szövegrész, 
b) 3. § (2) bekezdés d) pontja, 
e) 10. § (5) bekezdés d) és e) pontja, 
d) 25. § (1) bekezdés b) pontjában a „családi pótlékra jogosult" szövegrész. 

6. § 

Ez a rendelet 2020. március l-jén lép hatályba. 

D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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1. melléklet a . ../2020. (. .. .. .) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 

A települési támogatás összege a temetési költségekhez való hozzájárulás esetén 

A B 

1. 
Az egy főre jutó havi nettó A települési támogatás összege 

jövedelem (Ft) (Ft) 

2. 0-35 OOO 100 OOO 

3. 35 001-55 OOO 90 OOO 

4. 55 001-70 OOO 80 OOO 

5. 70 001-95 OOO 75 OOO 

6. 95 001-115 OOO 70 OOO 

7. 115 001-13 5 OOO 65 OOO 

8. 135 001-145 OOO 60 OOO 

9. 145 001-155 OOO 55 OOO 

10. 155 001-165 OOO 50 OOO 
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INDOKOLÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében az egyes pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások és támogatások jogosultsági feltételei között meghatározott 
jövedelemhatárok kerülnek emelésre figyelemmel a legkisebb munkabér és a garantált 
bérminimum emelésére. A rendelet az erdei iskolai és táborozás költségeihez nyújtott települési 
támogatás bevezetésével a rászoruló gyermekes családok táborozással kapcsolatos anyagi terheit 
mérsékeli. 

Az 1. §-ban pontosításra kerülnek a kérelem benyújtásához szükséges mellékletek. 

A 2. §-ban új települési támogatásként kerül bevezetésre az erdei iskolához, táborozáshoz 
nyújtott támogatás, mely jelentős anyagi segítséget nyújthat a gyermekes családok részére. 

A 3. § módosítja a rendelet mellékleteként szereplő temetési költségekhez nyújtott települési 
támogatás értékhatárait. 

A 4. §-ban emelésre kerülnek a rendeletben szabályozott szociális ellátások és támogatások 
jövedelemhatárai, mely által több rászoruló részesülhet az ellátásokból. A § több pontosító 
rendelkezést is tartalmaz. 

Az 5. § a feleslegessé váló rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza. 

A 6. §-ban a hatálybalépés időpontja - a költségvetési rendelet hatálybalépésére is figyelemmel -
megfelelő időt biztosít a felkészülésre. 
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