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Képviselő-testület 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Nyilvános ülésen tárgyalandó! 

Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és 
szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

1. Előzmények 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkorrnány:z:atának Képviselő-testülete a 2017. májusi 
ülésén 167/2017. (III. 30) Öh. számú határozatával fogadta el végrendeleti meghagyás 
teljesítéséről szóló eljárásrendet. Az eljárási rend szerint a pályázat benyújtás<lra 2017. 
október 15. napjáig volt lehetőség. A pályázatot 37 zuglói laléos nyújtott be, a pályázatokról 
Szociális Bizottság 2017. november 15-ei ülésén dönt. A pályázatokból megállapítható, hogy 
18 fő pályázata felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek. 
A pályázók a pályázat feltételeinek a következő okok miatt nem feleltek meg: 

jövedelemhatár alatti jövedelem, 
jövedelemhatár túllépés, 
korhatár alatti kérelmező. 

Fcntiekban leírtak miatt teszek javaslatot Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, 
természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbial(ban: Ör.) 16/A. alcímében szabályozott végrendeleti 
meghagyásból történő támogatás módosítására. 

II. Vélemények 

Az előzményben jelzettek miatt javaslom, hogy módosítás során 
ne legyen alsó jövedelem határ ( 68 400 Ft Ör. 50/B. § (2) bekezdése), 
a pályázat beadásának határideje módosuljon 2018. május 2. és szeptember 30. közötti 
időszakra (50/B. § (6) bekezdése), 
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azon pályázó, aki már részesült a támogatásban, az újabb pályázati forduló során nem 
részesülhet támogatásban (Ör. 50/B. § (5) bekezdés), 
a rendelet te�jedjen ki a benyújtott, de még el nem bírált pályázatok elbírálására is (Ör. 
50/B. § (8) bekezdéssel történő kiegészítése), ezzel csökken az adminisztratív teher, és 
a pályázóknak sem kell újabb pályázatot benyújtani. 
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a rendelet módosítását, az hogy a hatályos 
rendeletben szabályozott alsó jövedelem alatti személyek is részesülhetnek a 
támogatásban. 

A végrendeleti meghagyás költségvetési soron 4 261 OOO Ft forrás áll rendelkezésre. A 
Szociális Bizottság várhatóan 2017. november 15-i ülésén összesen 1 910 OOO Ft támogatás 
nyújtásáról dönt. 

Ezért e rendelet-módosítás elfogadása esetén várhatóan 2 350 OOO Ft forrás még rendelkezésre 
fog állni további pályázók támogatására. 

Az önkormányzati rendelet módosítása plusz költségvetési forrást nem igényel. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a rendelet alkotás 
várható hatásai a következők: 

- A rendelet-módosításnak társadalmi, gazdasági, költségvetési kihatása: 
Az Önkormányzati rendelet módosítása települési támogatásként nyújtott támogatással 

történő kiegészítése az idős lakosság számára kedvező. A támogatásra a kö�tségvetésben a 
fedezet tervezésre került, többletforrásra nincs szükség. 
- Környezeti és egészségi következmények: az . .  önkormányzati rendelet módosításának 
környezeti és egészségügyi hatása: nincs 
- Az önkormányzati rendelet megalkotásának adminisztratív terhe: nincs 
- A jogalkotás elmaradásának várható következménye: az érintett 65 év feletti idős 
személyre többlet terhet ró. 
- Az önkormányzati rendelet végrehajtásához személyi, tárgyi többletfeltétel: nem 
szükséges. 

A Gazdasági Osztály véleménye: Észrevételt nem tesz. 

A Jogi és Törvényességi Osztály véleménye: Az előterjesztésben közölt adatok és egyéb 
információk alapján az előterjesztés a hatályos jogszabályoknak megfelel. 

Jogszabályi háttér: 
- Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális 
ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 1. számú 
melléklet szerint az önkormányzati-rendeletet módosítani szíveskedjék, amely által a zuglói 
alacsony jövedelmű nyugdíjasolmak a végrendeleti meghagyásból tfüiénő támogatása 
biztosított lesz. 
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III. Bizottsági vélemények 

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság és Szociális Bizottság tárgyalja. A bizottságok 
véleménye a Képviselő-testületi ülésen szóban kerül ismertetésre. 

IV. Döntési javaslat 

Rendeletalkotási javaslat 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 

.. ./2017. ( ... )rendelete 

Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális 
ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 
12017. ( ) számú önkormányzati rendeletét Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, 
természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 1 L évi CLXXXIX. törvény 42.§ L pontja és 
50.§-a alapján a rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges. 

Budapesr, 2017. október 30. 

-:íÍJJrh J. � '><f'J 
Hevér László György 
önkormányzati képviselő 

Mellékletek: 

L számú melléklet: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Képviselő-testülete . .  ./2017. (. . .  ) rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi 
pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól 
szóló 7/2015. (IL 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. számú melléklet: Kéthasábos összehasonlító táblázat 

Az előterjesztést készítette: 
Bondorné Gyurcsi Mária Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Osztály 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában a 45. § (!) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a 4/A. § (1) bekezdés a) pontjábm1 meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló 
szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak 
szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakbffil: Ör.) 50/B. § (2) 
bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(2) Az a kérelmező tekinthető szociálisan rászorulónak, ahol a:] 
„a) családban az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelme nem haladja meg 
85 500 Ft-ot, és" 

2. § Az Ör. 50/B. § (5) bekezdés helyébe a következő lép: 
„(5) Nem részesülhet támogatásban az a család, aki 

a) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesterétől vagy a Szociális Bizottságtól 
szociális kölcsönben részesült, azonban visszafizetési kötelezettségének, nem tesz eleget 

b) a korábbffil kiírt pályázaton nyertes pályázó volt." 

3. § Az Ör. 50/B. § (6) bekezdés első mondata helyéöe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A pályázat 2018. május 2. és 2018. szeptember 30. között nyújtható be Budapest Főváros 
XIV. Ke1ület Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen vagy postán, mely 
határidő jogvesztő." 

4. § (!)Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) E rendelet !. §-át a 2017. augusztus !. és 2017. október 15. között benyújtott pályázatok 
esetében is s alkalmazni kell. 

Karácsony Gergely 
polgármester 
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Makranczi László 
jegyző 

1 
1 
' 



Indokolás 

Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális 
ellátásainak szabályairól szóló 7/20 15. (II. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza többek 
között végrendeleti meghagyásból történő támogatásra vonatkozó szabályokat. 

Az Ör. módosítása az alsó jövedelemhatár megszüntetésére és benyújtási határidő módosítására 
valamint a már benyújtott, de el nem bírált pályázatokra elbírálására irányul. 

A rendelet-módosítás európai uniós jogot nem érint. 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 
Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, 

természetbeni támogatásainak és szociális 
ellátásainak szabályairól 

hatályos rendelet 

50/B. § (2) a) pontja 
(2) Az a kérelmező tekinthető szociálisan 
rászorulónak, ahol a 
a) családban az egy fogyasztási egységre jutó 
egyenlő értékű jövedelme meghaladja a 
68 400 Ft-ot, azonban a 85 500Ft-ot nem 
haladja meg, és 

Az Ör. 50/B. § (5) bekezdése 
(5) Nem részesülhet támogatásban az a 
család, aki Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármesterétől vagy a Szociális 
Bizottságtól szociális kölcsönben részesült, 
azonban visszafizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget. 

50/B. § (6) bekezdése 

2. számú melléklet 

rendelet-tervezet 
módosított szöveg 

1. § Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, 
természetbeni támogatásainak és szociális 
ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 
27.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) 50/B. § (2) bekezdés a) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(2) Az a kérelmező tekinthető szociálisan 
rászorulónak, ahol a:] 
„a) családban az egy fogyasztási egységre 
jutó egyenlő értékű jövedelme nem haladja 
meg 85 500 Ft-ot; és" 

2. §Az Ör. 50/B. § (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(5) Nem részesülhet támogatásban az a 
család, aki 

a) Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármesterétől vagy a 
Szociális Bizottságtól szociális 
kölcsönben részesült, azonban 
visszafizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget 

b) a korábban kiírt pályázaton nyertes 
pályázó volt." 

3. § Az Ör. 50/B. § (6) bekezdés első 
mondata helyébe a ·következő rendelkezés 
lép: 

(6) A pályázat 2017. augusztus 1. és 2017. „(6) A pályázat 2018. május 2. és 2018. 
október 15. között nyújtható be Budapest szeptember 30. között nyújtható be Budapest 
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Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen vagy Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen vagy 
postán, mely határidő jogvesztő. A határidőn postán, mely határidő jogvesztő." 
túl benyújtott pályázatokat a Szociális 
Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
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4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba. 
(2) E rendelet 1. §-át a 2017. augusztus 1. és 
2017. október 15. között benyújtott 
pályázatok esetében is s alkalmazni kell. 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

Az előterjesztés sorszáma: 123-1067 /2017 

A Képviselő-testület 2017.11.23 ülésére. 

Tárgy: 

Megtárgyalás módja: 
Előterjesztő: 
Az előte1jesztést készítette: 

A készítésben 
közreműködtek: 

Szakmai egyeztetés: 

Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni 
támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7 /2015. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Nyílt ülésen tárgyalandó 
Szabó Rebeka alpolgármester, Hevér László György képviselő 
Humánszolgáltatási Osztály vezetője; Bondorné Gyurcsi 
Mária/inform; Hernádi Iván Lászlóné/inform; Horváth 
Andrea/inform; Vincze Andrea/inform; Zatykó Klaudia/inform; dr. 
Vabrik Györgyi/inform; Pischoff Katalin/inform 

Polgármesteri hivatal társosztályok: 

Gazdasági Osztály: Igen 
Szegvári Etelka (2017.11.10. 11 :06:04) 

Jogi normakontrol: 

Jogi és Törvényességi Osztály: Igen 
Dr. Gyürki Anikó(2017. 11. 10. 12:18:51) 

Jegyzői jóváhagyás 

Aljegyző: Igen 
dr. Tarjányi Tamás (2017. 11. 13. 13:43:55) 


