Ikt.szám:82/2013.
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére

Tárgy:

a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

Formanek Gyula alpolgármester

Készítette:

dr. Hosszú Károly irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 3.
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. április 3.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X
normatív
hatósági
egyéb

X

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/6190-3/2013/XII

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni
támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a Rendelet)
tartalmazza a Ferencvárosban lakó családok/személyek részére adható pénzbeli és
természetbeni juttatásokat.
Önkormányzatunk nagy figyelmet fordít a kerület lakosságának
hangsúlyosabban kívánja támogatni az újszülött gyermekek fogadását.

növelésére,

így

Jelenleg a Rendelet szerint a gyermek fogadásának előkészítéséhez, és a megszületett
gyermekkel kapcsolatosan felmerülő kiadásokra nyújt támogatást önkormányzatunk abban az
esetben, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló kérelmező esetén 250 %-át.
Az elmúlt évben 47 gyermek után összesen – rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogcímen
- 342.000,-Ft támogatás került kiutalásra, ami átlagosan 7.276,-Ft anyagi juttatást jelentett a
családoknak.
Tekintettel arra, hogy egy újszülött gyermek fogadása a családokat jelentős anyagi
megterhelés elé állítja, javaslom, hogy e támogatási forma a Rendeletben külön
bekezdésben, születési és életkezdési támogatás elnevezéssel jelenjen meg.
2013. év I. negyedévében 99 ferencvárosi újszülött gyermek született. A 2013. évi
költségvetésben ez a támogatási forma – 150 db. kérelemmel számolva (150 X 40.000,forint) - 6.000.000,-Ft költséget jelent. A 3315. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás soron
tervezett összeg a 2013. évben 13.435.000,-Ft. Ugyanakkor az elmúlt évben összesen
4.338.040,-Ft került felhasználásra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás címen. 2013. év I.
negyedévében 993.800,-Ft utalása történt a 3315. költségvetési sorról. A várható igényeket
figyelembe véve – a fentiek alapján - az új támogatási forma bevezetése nem igényel
többletköltséget.
A Rendelet 2013. februári módosításakor a köznevelési intézményekre vonatkozó térítési
díjak és a tandíjak törlésre kerültek. Ezzel együtt az étkezésre vonatkozó kedvezmények is
megszűntek, aminek a Rendeletbe történő ismételt beépítését javaslom. Jelenleg a 3320
gyermekétkeztetés támogatása megnevezésű költségvetési soron a 2013. évi előirányzat
1. 114.000,- Ft, így a támogatás nem igényel többletköltséget. (Az előbbiekben
hivatkozott kedvezmény költségvetési vonzata – a tavalyi adatok alapján - a 2013. évben
400.000 forint körül várható.)

A Rendeletben további pontosítások szükségesek a Rendelet hatályára és a
közgyógyellátásra vonatozóan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Budapest, 2013. március 27.

Tisztelettel:
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ….../2013. (….) önkormányzati rendeletre vonatkozó, a …/2013.
sz. előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadja és kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: Dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Előterjesztés 1. számú melléklete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013. (……) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX. 26) önkormányzati rendelet
módosításáról a következőket rendeli el:

1. §
(1) Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének szövegezéséből „az ápolási díj és”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdésének szövegezéséből „az ápolási díj és” szövegrész.

2. §
A Rendelet 23. § (1) bekezdésének bevezető mondata az alábbiak szerint módosul:
„(1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek
a havi rendszeres gyógyító ellátás elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-át meghaladja, és családjában …”

3. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 34.§ (2) bekezdés d) pontja.

4.§
A Rendelet az alábbi új alcímmel és 36/D. §-al kiegészül:

„4. Születési és életkezdési támogatás
36/D §.
(1) Kérelemre a polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a Budapest
IX. kerületi lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén legalább két éve életvitelszerűen
tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. Az életvitelszerű
tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat a Polgármesteri Hivatal megkeresésére igazolja.
(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a Polgármesteri Hivatalban a gyermek
születését követő egy éven belül.
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a
kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.
(4) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 40.000,- forint.
(5) A születési támogatás összegéből minimum 30.000,- forint összeget életkezdési támogatás
jogcímen az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi

CLXXIV. törvény szerinti Start-számlára kell utalni. Ennek érdekében a Törvényes képviselő köteles
a kérelemben közölni az átutalás végrehajtásához szükséges azonosító adatokat, valamint nyilatkoznia
szükséges az átutalásra kerülő összeg nagyságáról.
(6) A (4) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.
5. §
A Rendelet egy új 40/A §-sal egészül ki:

„2. Gyermekétkeztetési támogatás
40/A §.
(1) A polgármester a kerületi önkormányzati működtetésű valamint a nem kerületi működtetésű,
állami, egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési intézmények (óvoda, általános iskola) Budapest
IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos gyermek, tanuló részére, amennyiben a
gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és
a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, úgy a fizetendő étkezési
személyi térítési díj 25 %-os
b) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, úgy a fizetendő étkezési
személyi térítési díj 50 %-os
mértékű étkezési támogatást állapít meg.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontok szerinti támogatás megállapításához szükséges:
a) a kérelem nyomtatvány kitöltése,
b) jövedelemigazolások,
c) a Budapest IX. kerületi lakóhely igazolása,
d) óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás.”
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2013. április

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Dr. Bácskai János
polgármester

Előterjesztés 2. számú melléklete

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján az
önkormányzatok a jogszabályban meghatározott, kötelezően adandó támogatások körét a
költségvetésük függvényében bővíthetik.
A születési és életkezdési támogatás, valamint a gyermekétkeztetési támogatás bevezetésével a
Ferencvárosban élő családokat kívánjuk segíteni.

Részletes indokolás
1. §-hoz
A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdések bevezető mondatának módosítása azért szükséges, mert az
önkormányzat 2013. január 01. napjától nem állapít meg ápolási díjat.
2. §-hoz
A Rendelet 23. § (1) bekezdésének módosítása azért szükséges, mert 2013. január 01. napjától alanyiés normatív alapon az önkormányzat nem állapít meg közgyógyellátásra való jogosultságot.
3. §-hoz
A Rendelet 34. § (2) bekezdés d) pontjának hatályon kívül helyezése a párhuzamos finanszírozás
elkerülése érdekében szükséges.
4.§-hoz
A Rendelet 36/D. § hatályba lépésével a Ferencvárosban élő családokat kívánjuk segíteni a
gyermekvállalással járó anyagi terhek könnyítésében.
5. §-hoz
A Rendelet 40/A. §-nak hatályba lépésével a Ferencvárosi lakóhellyel rendelkező iskolás év óvodás
gyermekek étkeztetéséhez nyújtunk támogatást.
6. §-hoz
A hatályba lépésről rendelkezik.

Előterjesztés 3. számú melléklete
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatai
között a születéshez és életkezdéshez, valamint a ferencvárosi iskolás és óvodás gyermekek
étkeztetéséhez nyújtunk támogatást.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai várhatóan nem emelkednek.

3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem várható az adminisztratív terhekben jelentősebb növekedés.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosításával szabályozzuk a születési és életkezdési támogatást, és a ferencvárosi iskolás
és óvodás gyermekek étkeztetési támogatását.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a
pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosított.

Előterjesztés 4. számú melléklete
Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
hatályos szövege

A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosítani javasolt szövege

1. §
„2. § (1) E rendelet hatálya – az ápolási díj és az
oktatási támogatások kivételével – kiterjed Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(4) bekezdésében, a
Gyvt. 4. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az Szt. 7. §ban meghatározott személyekre.”

(1) Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni
támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)
bekezdésének szövegezéséből „az ápolási díj és”
szövegrész.

(2) A rendelet hatálya az ápolási díj és az oktatási
támogatások esetében kiterjed a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzat közigazgatási
területén lakóhellyel rendelkező személyekre.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdésének
szövegezéséből „az ápolási díj és” szövegrész.

2. §

23. § (1) Az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltakon túl méltányosságból közgyógyellátásra
való jogosultság állapítható meg annak a
személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító
ellátás elismert költsége az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át
meghaladja, és családjában …”

„23. § (1) Méltányosságból közgyógyellátásra való
jogosultság állapítható meg annak a személynek,
akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás elismert
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-át meghaladja, és családjában …”

3. §
"1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
34. § (1) A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást nyújthat a kiskorú gyermek vagy a 18. év
feletti, de 25. életévét be nem töltött közép, vagy
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló
fiatal felnőtt részére, ha a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló
kérelmező esetén 250 %-át, és a család időszakosan
létfenntartási gonddal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
elsősorban akkor, ha ellátásukról más módon nem
lehet gondoskodni
(2)
Alkalmanként
különösen: ......

jelentkező

többletkiadások

d)
a gyermek fogadásának előkészítéséhez és a
megszületett gyermekkel kapcsolatosan felmerülő
kiadások"

(2) Hatályát veszti a Rendelet 34.§ (2) bekezdés
d) pontja.

4.§
A Rendelet az alábbi új alcímmel és 36/D. §-al
kiegészül:

„4. Születési és életkezdési támogatás
36/D §.
(1)

Kérelemre a polgármester egyszeri támogatást
nyújt a gyermek születésekor a Budapest IX.
kerületi lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási
helyén legalább két éve életvitelszerűen
tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában
nevelő törvényes képviselő részére.
Az
életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői
Szolgálat a Polgármesteri Hivatal megkeresésére
igazolja.
(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője
igényelheti a Polgármesteri Hivatalban a gyermek
születését követő egy éven belül.
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési
anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a
kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket
saját háztartásában neveli.
(4) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen
40.000,- forint.
(5) A születési támogatás összegéből minimum
30.000,- forint összeget életkezdési támogatás
jogcímen az újszülött gyermek részére megnyitott, a
fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény szerinti Start-számlára kell utalni.
Ennek érdekében a Törvényes képviselő köteles a
kérelemben közölni az átutalás végrehajtásához
szükséges azonosító adatokat, valamint nyilatkoznia
kell az átutalásra kerülő összeg nagyságáról.
Az átutalást a Polgármesteri Hivatal végzi.
(6) A (4) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre
tekintettel csak egy személy jogosult.
5. §

A Rendelet egy új 41/A §-sal egészül ki:
„2. Gyermekétkeztetési támogatás
40/A §.
(1) A polgármester a kerületi önkormányzati
működtetésű valamint a nem kerületi működtetésű,
állami, egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési
intézmények (óvoda, általános iskola) Budapest IX.
kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
gyermek, tanuló részére, amennyiben a gyermeket
gondozó
családban
a
gyermek
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg
a) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át, úgy a fizetendő étkezési
személyi térítési díj 25 %-os
b) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át, úgy a fizetendő

személyi étkezési térítési díj 50 %-os
mértékű étkezési támogatást állapít meg.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontok szerinti támogatás
megállapításához szükséges:
a) a kérelem nyomtatvány kitöltése,
b) jövedelemigazolások,
c) a Budapest IX. kerületi lakóhely igazolása,
d) óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás.”

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

