
Budapest Főváros XIV. Kerület Öukormányzata 
Hevér László György önkormányzati képviselő 
ldősügyi tanácsnok 

Szám: 123- 1072/2017 

Tárgy: 

Napirend száma: ......... . 

Képviselő-testület 
2017. november 16-ai ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Nyilvános ülésen tárgyalandó! 

Intézkedési csomag a zuglói idős személyek élethelyzetének javítására 

1. Előzmények 

Az időskorúak rendkívül összetett csoportot alkotnak koruk, egészségi állapotuk, anyagi 
lehetőségeik, életmódjuk, fogyasztási szükségleteik tekintetében. Az időskorúaknak is egyenlő 
esélye kell, hogy legyen a teljes értékű, aktív és méltó életre. Ezért az idős személyek 
élethelyzetének javítására az alábbi 3 pontban megfogalmazott intézkedési csomag elfogadására 
teszek javaslatot. 

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 határozza meg a szociális pénzbeli ellátásokat és a 
szociális ellátások térítési díjaira vonatkozó szabályokat. 
Rendeletmódosítási javaslatom az időszaki fűtéstámogatás, · a gyógyszertámogatá� 
jövedelemhatárának valamint a gyógyszertámogatás összegének a megemelésére irányul. 
Továbbá javaslatot teszek arra, hogy a 90. életév betöltésétől a szociális alapellátást igénybevevők. 
részére az önkormányzat térítésmentesen biztosítsa az ellátást. 

2. A Tulajdonos és a Közbeszerzési Bizottság 2017. júniusi ülésén arról döntött, hogy az 

önkormányzat osztatlan közös tulajdonát képező Budapest XIV. kerület Fogarasi út 113. szám 
alatti ingatlanrészt megvásárolja. Az ingatlanban az önkormányzat által fenntartott és a Zuglói 
Szociális Szolgálat által működtetett Harmónia idősek klubja található, amelynek a 2018. évi 
fejlesztésére és akadálymentesítésére teszek javaslatot. 

3. Az Idősügyi kerekasztal ülésén is igényként fogalmazódott meg szenior „Ki mit tud?" 
megszervezése, amely idő hiányában ez évben elmaradt. A 2018. évben történő lebonyolításhoz 
kérem a Képviselő-testület támogatását. 
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II. Vélemények 

I.Az időszaki fűtés támogatás bevezetésére 2017. január l -jével került sor, amely a téli 
hónapokban nyújt segítséget a háztartások számára. Kerületünkben az átlagnyugdíj a 2017. évben 
141 654 Ft. A hatályos rendelet szerint a fűtési támogatás esetén a jövedelem határ a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj összegének négyszerese (114 OOO Ft), amelynek ötszörösére történő 
megemelését javaslom, amellyel a jövedelemhatár 142 500 Ft-ra emelkedik. Figyelemmel a 

támogatás célzottságára 2017. december 1-i hatállyal javaslom a módosítást. 

A gyógyszerköltségek mérséklésére szolgál a gyógyszertámogatás. Gyógyszertámogatásra való 
jogosultság egy fogyasztási egységre jutó jövedelemhatára és az éves szinten adható támogatás 
összege jelenleg 120 OOO Ft. Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem határt 142 500 Ft-ra, a 
támogatás mértékét 144 OOO Ft-ra javaslom emelni. A méltányossági gyógyszertámogatás esetén 
a támogatás éves mértékét javaslom 120 OOO Ft-ra emelni. 

A fűtési támogatásra és a gyógyszertámogatásra javasolt módosításokra a költségvetésben 
elegendő forrás áll rendelkezésre, figyelembe véve a költségvetés% éves teljesítési adatait. 

A hatályos rendelet 64. §-a alapján a 95 év feletti személyek jövedelmüktől függetlenül 
térítésmentesen vehetik igénybe az alapellátást. Javaslatom az, hogy a térítésmentes 
igénybevételének lehetőségét az önkormányzat már 90 éves kortól tegye lehetővé. Az 50%-os 
térítéscsökkentést jelenleg -15 főt érint az ellátást igénybevevők közül. Az intézmény számára 
maximum 4 millió forint bevétel kiesést jelent, amelyet a 2018. évi intézményi költségvetés 
tervezésénél figyelembe kell venni. 

2. Az előzményben jelzett Budapest XIV. kerület Fogarasi út 113. szám alatti ingatlanrész 
megvásárlása megtörtént, ezáltal az ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonába került. A 
korábban az Ond vezér sétány 9-11. szám alatt lévő idősek klubja megszüntetésre került, ezért 
jelenleg a Füredi lakótelepen nincs idősek klubja. A Bánki Donát park 12/F. szám alatt lévő 
idősek klubjának a kapacitása meghaladja a 100%-ot. Figyelemmel a lakossági igényekre 
indokolt, hogy a megvásárolt ingatlan átalakítása és az akadálymentesítése a 2018. évben. 

3. A meglévő szociális szolgáltatások, pénzbeli ellátások célzott biztosítása meghatározó az 
idősek létbiztonsága szempontjából. Idősügyi kerekasztal igényként fogalmazta meg senior „Ki 
mit tud?" megrendezését. Ezen kívül az idősek klubjaiban igény jelentkezik a közösségi 
együttlétre, még változatosabb programokra. A 2017. évben Ki mit tud? megszervezésére idő 
hiányában nem került sor. 

Jogszabályi háttér: 
Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális 

ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
- A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési kihatása: 
A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása: az érintett idősek kiadásait csökkenti a támogatás. 
A javaslatnak gazdasági hatása: a támogatás bevezetése többletforrást igényel 
- Környezeti és egészségi következmények: az önkormányzati rendelet módosításának környezeti 
és egészségügyi hatása nincs. 
- A rendelet megalkotásának adminisztratív terhei: adminisztratív többlet teherrel jár. 
- A rendelet végrehajtása személyi, tárgyi többletfeltételt nem igényel. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a szociális rendelet 
módosítását és a határozati javaslatokat fogadja el. 
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Gazdasági Osztály véleménye: A fűtéstámogatásra biztosított 2017. évi keret biztosítja a 
rendelet-módosítás fedezetét. A 2018. évre vonatkozó feladatok tekintetében a tervezési 
egységeknek a már leadott költségvetési javaslataikat módosítani szükséges a testület pozitív 
döntése esetén. 
Jogi és Törvényességi Osztály véleménye: Az előterjesztésben közölt adatok, információk 
alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz. 
Főmérnökség véleménye: a határozat elfogadását követően a Főmérnökség a tervezést elindítja. 

III. Bizottsági vélemények 
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a 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 . . . .  /2017. 
( ) 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 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontja és 
50.§-a alapján a rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges. 

1. 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Képviselő-tesiülete 

....• „./2017. () Öh. számú 
határozata 

Budapest XIV. kerület Fogarasi út 113. szám alatti ingatlan felújításáról és 
akadálymentesítéséről 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Budapest XIV. kerület Fogarasi út 113. szám alatti ingatlant felújítja, és akadálymentesíti. 
Képviselő-testület felkéri a Főmérnökséget, hogy az ingatlan felújításának dokumentációit 2018. 
április 1. napjáig készítse el, figyelembe véve a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének 
szakmai javaslatait is. 
Határidő: 2018. április 1. (felújítási dokumentáció) 
Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Főmérnökség által) 

2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

....... ./2017. () Öh. számú 
határozata 

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetésébe forrás biztosítása 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Zuglói Szociális Szolgálat 2018. évi költségvetésébe az intézményi térítési díj bevétel 
kiesésből eredő forrást biztosítsa. 
Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Zuglói Szociális Szolgáltató Központ vezetője) 
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3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

....... ./2017. ( ) Öh. számú 
határozata 

Forrás biztosítása szenior Ki mit tud megvalósításához 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a 2018. évi költségvetésbe tervezze be az Idősügyi kerekasztal céltartaléka során a szenior 
Ki mit tud megvalósításához szükséges 2 OOO OOO Ft forrást. 

Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Humánszolgáltatási Osztály vezetője) 

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
47. § (1)-(2) bekezdés alapján egyszerű szótöbbséget igényel. 

Budapest, 2017. november 

Mellékletek: 

rcf41; l. lt-r� 
Hevér László György 

képviselő 

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

2. számú melléklet: Kéthasábos összehasonlító táblázat 
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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. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a 4/ A. § (1) bekezdés a) pontjában 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 továbbiakban: Ör.) 30/A. § (1) 
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat időszaki támogatást nyújt a téli hónapokban megnövekedett fűtési 
kiadások enyhítésére Budapest XIV. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek, ahol a háztartás nem részesül rendszeres 
lakásfenntartási támogatásban, és aki az alábbi ellátások valamelyikében részesül 

a) öregségi nyugdíj 
b) rokkantsági ellátás 
e) házastársi pótlék 
d) rehabilitációs ellátás 
e) rokkantsági járadék vagy 
j) korhatár alatti ellátás 

és akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét nem 
haladja meg." 

2. § Az Ör. 46/ A. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(1) Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése 
érdekében - három hónapot meghaladó krónikus betegség esetén - települési támogatásként 
gyógyszertámogatás állapítható meg, 
annak a szociálisan rászorult háztartásnak] 

„b) ahol a háztartás egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelme nem haladja meg a 
142 500 Ft-ot, és" 

3. §Az Ör. 46/A. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A gyógyszertámogatás havi összege az elismert gyógyszerköltség legfeljebb 50%-a, 
azonban a támogatás összege éves szinten nem haladhatja meg a 144 OOO Ft-ot." 
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4. §Az Ör. 54/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az (1) bekezdés b) szerinti méltányosság gyakorlása során az elismert gyógyszerköltség 
havi összege és a gyógyszertámogatás havi összege az elismert gyógyszerköltség legfeljebb 
50%-a, azonban a támogatás éves szinten nem haladhatja meg az 120 OOO Ft-ot." 

5. §Az Ör. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az étkeztetést, és annak a szállítását, a házi 
segítségnyújtást, a nappali ellátást vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ha az 
igénybevevő ellátott személy a 90. életévét betöltötte." 

6. § (1) Ez a rendelet (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2018. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet 1. §-a 2017. december l -jén lép hatályba. 

Karácsony Gergely 
polgármester 
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Makranczi László 
jegyző 



Indokolás 

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 szabályozza többek között a 
szociális pénzbeli ellátásokat és a szociális ellátások térítési díjaira vonatkozó szabályokat. 
E rendelet módosítás érinti az időszaki fűtéstámogatás, a gyógyszertámogatás 
jövedelemhatárának valamint a támogatás, és a méltányosságból nyújtott gyógyszertámogatás 
összegének a megemelését. A szociális alapellátást az igénybevevők részére térítésmentesen 
biztosítja a 90. életév betöltésétől. 

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 

30/A. § (1) Az Önkormányzat időszaki 
támogatást nyújt a téli hónapokban 
megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére 
Budapest XIV. kerület közigazgatási 
területén bejelentett lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személynek, 
ahol a háztartás nem részesül rendszeres 
lakásfenntartási támogatásban, és aki az 
alábbi ellátások valamelyikében részesül 
a) öregségi nyugdíj 
b) rokkantsági ellátás 
e) házastársi pótlék 
d) rehabilitációs ellátás 
e) rokkantsági járadék vagy 
j) korhatár alatti ellátás 

és akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
négyszeresét nem haladja meg. 

46/A. § (1) Az egészségi állapot 
megőrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében 
- három hónapot meghaladó krónikus 
betegség esetén - települési támogatásként 

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 712015. (II. 
27.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) 30/A. § (1) bekezdés 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat időszaki támogatást 
nyújt a téli hónapokban megn,övekedett fűtési 
kiadások enyhítésére Budapést XIV. kerület 
közigazgatási területén bejelentett 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személynek, ahol a háztartás nem· 
részesül · rendszeres lakásfenntartási 
támogatásban, és aki az alábbi ellátások 
valamelyikében részesül 
a) öregségi nyugdíj 
b) rokkantsági ellátás 
e) házastársi pótlék 
d) rehabilitációs ellátás 
e) rokkantsági járadék vagy 
j) korhatár alatti ellátás 
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és akinek a jövedelme az öregségi nyugdij 
mindenkori legkisebb összegének ötszörösét 
nem haladja meg." 

2. § Az Ör. 46/A. § (1) bekezdésének b) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Az egészségi állapot megőrzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadások 

"' 

ti 
i' 

11 

ii 

.l 
'i 

l'l 1 

l) 
1 ij 
I' 1l 
h 
i! 
p ,, 
íl 



gyógyszertámogatás állapítható meg, 
annak a szociálisan rászorult háztartásnak 

a) ahol a háztartás egyik tagja sem 
rendelkezik az Ör. 3. § (1) 
bekezdés e) pontja szerinti 
vagyonnal és az Szt. 49. §-ában 
szabályozott közgyógyellátásra 
való jogosultsággal 

b) háztartás egy fogyasztási egységre 
jutó egyenlő értékű jövedelme nem 
haladja meg a 120 OOO Ft-ot, és*2 

c) az elismert gyógyszerköltség havi 
összege eléri a 2 OOO Ft-ot. 

46/A. § 
(2)*3 A gyógyszertámogatás havi összege az 
elismert gyógyszerköltség legfeljebb 50%-a, 
azonban a támogatás összege éves szinten 
nem haladhatja meg a 120 OOO Ft-ot. 

54/B. § (5) 
(5) *3 Az (1) bekezdés b) szerinti 
méltányosság gyakorlása során az elismert 
gyógyszerköltség havi összege és a 
gyógyszertámogatás havi összege az elismert 
gyógyszerköltség legfeljebb 50%-a, azonban 
a támogatás éves szinten nem haladhatja meg 
az 96 OOO Ft-ot. 

64. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen 
biztosítja az étkeztetést, és annak a 
szállítását, a házi segítségnyújtást, a nappali 
ellátást vagy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást ha az igénybevevő ellátott 
személy a 95. életévét betöltötte. 

2 

csökkentése érdekében - három hónapot 
meghaladó krónikus betegség esetén -
települési támogatásként gyógyszertámogatás 
állapítható meg, 
annak a szociálisan rászorult háztartásnak . 

„b) ahol a háztartás egy fogyasztási 
egységre jutó egyenlő értékű jövedelme 
nem haladja meg a 142 500 Ft-ot, és 
„ 

3. § Az Ör. 46/ A. § (2) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(2) A gyógyszertámogatás havi összege az 
elismert gyógyszerköltség legfeljebb 50%-a, 
azonban a támogatás összege éves szinten 
nem haladhatja meg a 144 OOO Ft-ot." 

4.§ Az Ör. 54/B. § (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„( 5) Az· (1) bekezdés b) szerinti 
méltányosság gyakorlása során az elismert 
gyógyszerköltség havi összege és a 
gyógyszertámogatás havi összege az elismert 
gyógyszerköltség legfeljebb 50%-a, azonban 
a támogatás éves szinten nem haladhatja meg 
az 120 OOO Ft-ot." 

5.§ Az Ör. 64. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat térítésmentesen 
biztosítja az étkeztetést, és annak a 
szállítását, a házi segítségnyújtást, a nappali 
ellátást vagy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást ha az igénybevevő ellátott 
személy a 90. életévét betöltötte." 

6. § (1) Ez a rendelet (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével 2018. január 1. napján 
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lép hatályba. 
(2) E rendelet 1. §-a 2017. december l-jén 
lép hatályba. 
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