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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
rendelkezése alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és
a helyi önkormányzatoknak a feladata. A helyi önkormányzatok az Szt-ben szabályozott
ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. Az Szt.
45. §-a értelmében a képviselő-testület az Szt. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és
természetbeni ellátások kiegészítéseként önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek

alapján pénzbeli vagy természetbeni formában települési támogatást nyújt. Települési
támogatás keretében támogatás nyújtható különösen

-

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

-

a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére.

-

a gyógyszerkiadások viseléséhez,

-

a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Az Szt. 133. § (4) bekezdése alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági
feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályait.

Az Szt., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást

nyújtó

ellátásokról

szóló

6/2015.

(II

27.)

önkormányzati

rendelete

(a

továbbiakban: Rendelet) tartalmazza többek között az önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő családok,
személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokat, támogatásokat.

A koronavírus okozta világjárvány következtében az elmúlt időszakban több alkalommal
módosításra került a Rendelet. A képviselő-testület utolsó alkalommal a 2021. szeptember 30.
napján megtartott ülésén módosította a Rendeletet a 20/2021. (X. 6.) önkormányzati
rendelettel. A módosított rendelet alkalmazásakor az ünnepi támogatásra beérkező kérelmek
feldolgozása során tapasztaltakra tekintettel indokolt a rendelet módosítása olyan módon,
hogy azt a folyamatban lévő kérelmek elbírálásakor is alkalmazni kell. Egyértelműsítésre kerül
a 80 éven és a 65 éven felüliek, valamint a gyermeket nevelő családok esetében a támogatotti
kört megillető támogatási összeg.
A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a
rendeletalkotási javaslat és annak mellékletét képező, a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni
önkormányzati

és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
rendelet

módosításáról

szóló

szóló

rendelet-tervezet

6/2015.

(II.

megtárgyalására

27.)
és

elfogadására.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő testület minősített többséggel szavaz.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021....(... )

önkormányzati

rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

Budapest, 2021. november

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján

1.

melléklet az előterjesztéshez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (...) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. Cikk (2) bekezdésében valamint, a 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011.évi CLXXXIX.törvény
23. § (5) bekezdés]!. & 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1)
bekezdésében, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ban, az 58/B. § (2) bekezdésében,
a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (l)-(2) bekezdésében, a 131. § (1)
bekezdésében és a 133. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2. alcím
tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. §-a a
következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ünnepi támogatásra egy kérelmező csak egy jogcímen jogosult."
2.

§

A Rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ünnepi támogatás összege alkalmanként
a) a 29. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén kérelmezőnként 8 000 Ft,
b) b) a 29. § (1) bekezdés c) és d) pontja esetén családonként 8 000 Ft."

3.

A Rendelet 69. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b)

E rendeletnek a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes

gondoskodást

nyújtó

ellátásokról

szóló

6/2015.

(II.

27.)

önkormányzati

rendeletének

módosításáról szóló .../2021 (............. ) önkormányzati rendelettel megállapított 29. § (3)
bekezdését és 30. § (2) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021.

2.

melléklet

Általános indokolás

A képviselő-testület a 20/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelettel módosította a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). A módosított rendelet
alkalmazása során az ünnepi támogatást tartalmazó rendelkezésnél szükséges a jogosulti kört
megillető támogatási összeg pontosítása. Továbbá rendelkezni kell arról, hogy az ünnepi
támogatásra a kérelmező csak egy jogcímen jogosult.

Tekintettel arra. hogy a rendeletnek nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési
hatása, továbbá környezeti és egészségi következménye, valamint adminisztratív terheket
befolyásoló hatása nem kimutatható, az indokolást nem kell közzé tenni a Nemzeti
Jogszabálytárban

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Rendelet 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogosulti körben átfedés van,
így a rendelkezés a támogatás egy kérelmező részére kétszer történő megállapításának
lehetőségét zárja ki.
2. §-hoz

Az ünnepi támogatás jogosultanként adható összegének egyértelműsítése.

3-4. §-hoz

A rendelet hatálybalépését állapítja meg, valamint az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.

3.

melléklet

Hatásvizsgálat
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal nem jár, az
önkormányzat kiadásai várhatóan nem emelkednek meg.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnekközvetlen környezetiés egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet elfogadásának bürokratikus következménye a benyújtandó kérelmek száma
miatt, valamint, adminisztratív ügyteher és ügyintézési határidő növekedés nem várható.

4. A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a
várható következményei

A támogatások feltételeinek pontosítása, több jogcímen való igénybevétel lehetőségének
kizárása

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek jelenleg
rendelkezésre állnak, az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet
rendelkezésre áll.

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 25-i
ülésére

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015.(II.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

1./ Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Legutóbb 2021. szeptember 30.-án módosította a Képviselő-testület a szociális rendeletet.
Ebben a módosításban a korábban kérelem nélkül járó eseti (ünnepi) támogatást kérelemhez
kötik.
Az I. kerület 80 év feletti lakosait hosszú éveken át, a Karácsonyi és Húsvéti ünnepek előtti
napokban személyesen kereste fel az önkormányzat egy munkatársa és adta át a Polgármester
Úr kedves üdvözlő sorait, valamint 8.000 Ft összegű készpénz ajándékot.
A Várnegyed újság 2021.október 21-i, 18. számából értesültek az érdekelt idősek amennyiben megkapták, elolvasták, és megértették a hírt - hogy ebben az évben már csak az
önkormányzathoz benyújtott írásbeli kérelemre, űrlap kitöltésével, és családonként csak egy
személy juthat hozzá a megszokott és várt ajándékhoz.
A hír elterjedését óriási felháborodás követte. Tudomásom szerint többen írásban juttatták el
tiltakozó véleményüket a Polgármester Asszonyhoz.
A várnegyed egy 96 éves lakója engem kért meg, hogy kézzel írt levelét személyesen vigyem
be az Önkormányzathoz. Megtettem.
így válna az ajándék alamizsnává!
Kérem ennek a megalázó állapotnak a megszüntetését, a hivatkozott rendelet alábbiak szerinti
módosításával.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletalkotási javaslat elfogadására.

2./ Rendeletalkotási javaslat:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. ( II. 27. ) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2021. (.....) önkormányzati
rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

Budapest, 2021. 11. 25.
dr. Sándor Péterné képviselő
Mellékletek: 1. Rendelet tervezet
2. Rendelet Indoklása
3. Hatásvizsgálat
1. melléklet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének ../2021. (.......)
önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2021. ( II. 27. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2021. ( II. 27. ) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet ) 29.§
(1) bekezdésében a „a kérelmező" szövegrész törlésre kerül és a 29.§ a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ünnepi támogatás nyújtása - az (1) bekezdés kivételével - kérelemre történik."
2. § A Rendelet 30.§(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ünnepi támogatás összege a 29.§(1) bekezdés a) és b) pontja esetén alkalmanként és
személyenként, a 29.§(1) bekezdés c) és d) pontja esetén alkalmanként és családonként
8 000 Ft."
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. november 25.

2. melléklet

Általános indokolás
A rendelet módosítása révén a 80 év felettieknek és a rendelet feltételeinek megfelelő 65 év
felettieknek nem kell kérelmezni a támogatást.

Részletes indokolás
Indokolás az 1.§-hoz: azt a pontot tartalmazza, amellyel a rendelet 29.§ (1) bekezdéséből
törlésre kerül a „kérelmező" szövegrész és áthelyezésre kerül az új (3) bekezdésbe.
Indokolás a 2. §-hoz: azt szabályozza, hogy a 80 év felettiek és a rendeleti feltételeknek
megfelelő 65 év felettiek személyenként kapják a támogatást.
Indokolás a 3. §-hoz: a rendelet hatálybalépésének dátumát szabályozza.

3. Melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi hatásai: A tervezett változtatások az idősek adminisztratív terheinek
csökkentését célozzák, ezáltal a lakosság közérzetének javulása várható.
A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési hatása
nincs.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A módosítás csökkenti a szükséges
adminisztrációt.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Javul a kerületi
idősebb korosztály közérzete, önérzetük nem sérül.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

