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KépvÍselő.testůilet e számára

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Előzmény
A Képviselő-testiilet a33312011. (VII.21.) száműhatźttozatában úgy dĺjntött, hogy felkéľi a
polgáľmesteľt, tegyen javaslatot az onál'|ő ellátásként nffitott helyi lakásfenntaľtási támogatás
(ĺinálló lft) bevezetéséhez szfüséges kciltségvetési átcsopoľtosításra a Képviselő-testület 20I|.
novęmber havi tilésére.

onkoľmóny zat unk által j elenleg bízto sí,tott lakh atdst s egítő túmo gatás o k
A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tĺĺrvény (Szt.) 38. $-a
a|apjźn az önkormányzat kozígazgattsí teľĹiletén élő és a törvényben meghatćttozott
feltételeknek megfelel o hźnartások szźtmźna kötelező feladatként:

- normatív lakásfenntartási támogatást (noľmatív lft),
- adósságkezelési szolgáItatáshoz kapcsolódó lakásfenntaľtási támogatást (acst lft)

nyújt;
tov ább á <jnként v á||a|t fel adatként :

a Budapest Józsęfuaľosi onkormáĺyzattulajdonában áltó lakások bérbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér méľtékéľől sző|ő 1612010. (III. 8.) önkormźnyzati renđelet a|apjźn
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A képviselő-testületi Ĺilés időpontj a: 2011. november 03. . sz. napirend

Tárgy : Az łinállĺó h elyi lakásfenntaľtás i támogatás ľól diintés

A napirendet ĺylklzárt ülésen kell tźrgya|ĺí,
egyszeľtĺ/minősítettszavazatlobbségsztikséges

a hatáľozatl rendelet elfo gadásához
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi x

Hatáĺ ozati j av as|at a bizot1ság' számár a..

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ását.



. szocitllis elvű lakbéĺt,
a pérz'beli és természetben nýjtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást
nyujtó szociális ellátások helyi szabályairól sző|ő 3712004. (VII.15.) önkormanyzatirendelet
(oR) a\apjáĺ a VIII. kerĺileti önkoľmányzati béľlakásban élő szociális elvíi lakbéne
jogosultaknak a fentieken felül:

- lakbétámogatást is (lbt) biztosít.
(megsegyzés: az önkormźnyzat a normatív lft és acst |ft. tźłmogatźtsok 90%o-át visszaigényelheti a
központi költségvetésből, a szociális elvű lakbér, mint közvetett tátmogatts és az lbt-hez kapcsolódó
támogatás 100%-ban az ĺjnkormányzat sajźú foľrásának terhére biztosított támogatás).

Az I évre megállapított noľmatív |ft, az adósság kezelés iđószakélra megállapított acst lft, és a
szociális elvű lakbéľhez kacsolódó lbt támogatásokat az ĺjnkormiányzattermészetbení szociális
ellátás fonrlájában a lakásfęnntartással <ĺsszefüggő renđszeres kiadásokhoz (Iakbér, k<jzös

kdltség, villany' gáz,távťutés) nffitja és közvetlenül a szolgźitatóhoz utalja.
A normatív és acst lft jogosultsági éľtékhatźra 2011. szeptember 01. napjától 7I.250,-
Ft/fogyasztźsi egység (42.750,- Fťfő-ről 60oÁ-a| megemelkedett), az lbt értéIdlatfua
bevezetése őta 7 I.250,- Ft/fó.

ondlló ellótósként nyújthatlĺ helyi takdýnntaľtdsi támogatds jogszabátyi környezete
Az Szt. 38. $ (9) bekezdése a|apjźn a telepiilési önkoľmanyzat magahatározhatja meg, hogy
helyi lakásfenntartási támogatást is biztosít (tinként vállalt feladat). Ha így dcint, akkor annak
jogosultsági feltételeit, eljaľási szabźiyaít és a támogatás összegét rendeletben kell
szabá|yozrua.
Az oĺá||ő lft-re való jogosultság helyi szinten töľténő szabźiyozźlsźúloz az Sn.. - a normatív lft-
hez hasonló - kötelező szabá|yozási elemeket ír elő, ilyen például, hogy a j<ivedelmi hatźxt
úgy kell szabáLyoztĺ, hogy az7|.250,-Ftlfogyasńási egységnél alacsonyabb nem lehet'

Az önkormányzat2004. évto| az oR-ben máĺ szabá|yozta a helyi lakásfenntaľtási támogatást
és fedezetet is biztosítotthozzá, de ań.f007. évben hatályon kívĹil helyezte.
(megsegyzés: a helyi lakásfenntartási támogatás biztosítása 100%-ban a költségvetést terhelte)

A helyi önálló Ift 2007. április 15. napjával történő hatályon kívül helyezését követóęn az
ĺinkormanyzat abér|akásban élők támogatásźra a2007. szeptember 01. napjától bevezette a
lakbértámogatást. A helyi lakásfenntartási tĺímogatás kifutó jelleggel 2008. április hónapban
szűnt meg (az | évre megállapított jogosultságok miatt).

osszehasonlító adatok (a 2007. év dtmeneti időszak volt):
2006. év
Lakásfenntanási támogatásban részesült átlagosan
Kiadás: kifizetésre keľült cisszesen
Bevétel : normatíva összege, amelyet az onkormźnyzat visszaigényelhetett:
67.946.300,-Ft

2008. év
Lakásfenntaľtási támogatásban ľészesült átlagosan
Kiadás: kifizetésľe kenilt tisszesen
Bevétel : noľmatíva összege, amelyet az önkormány zat visszaigényelt:
Lakbértámogatásban részesĹilt átlagosan:
Kiadás: kiťrzetésľe kęrült cisszesen

2.005 ĺháZt.
26s.923.742.-Ft

I.081ĺháZt.
65.854.327,- Ft
52.9rr.610,-Ft

380 fo
34.132.450,- Ft

A fenti adatok jól tĹikľĺizik, hogy a lakásfenntaľtási támogatás
- 2006. évben I97.977.442,- Ft-ba(kiadás-bevétel különbozet),
- 2008. évben 12.942.717,- Ft-ba keľült az önkoľmányzatnak, melyhez ettó| aZ é\to|

további kiadásként kapcsolódik a 3 4.I 32.4 5 0,- Ft lakbétámo gatás.
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A tźĺmogatásokra (lft, acst lft, lbt) jogosultak szźlma folyamatosan évről-évľe csökkenő
tendenciát mutat, me|y azért kĺjvetkezett be, meľt mig a megállapítźs aIapját képezo
nyugdíjminimum (28.500,-Ft) összege az utőbbi 3 évben nem változott, ađdig azok a
kérelmezők, akiknek a jöveđelme (nyugdíj, bér, csp) évente néhrány száľ;aléId<a|

emelkedett/ik, folyamatosan estelďnek ki a trĺmo gatási ľendszeľből.

2011. év
A normatív |ft' 20IL. szeptember 01. napjától bekövetkezett j<iveđelemhataľ vá|tozása
(7I.f50,. Ft/fogyasztási cgysóg) mĺíľ egy hónap trívlotóbon is érzékelhető. Jelentős mértékben
megemelkeđett a normatív lft-t kéľelmezők és a jogosultak szárn.
A szociális iroda nyilvántaľtási adatai alapján 2011. augusztus 31. napjáig át|agosan 72I
háńartáslfő részéreuta\t az <inkoľmányzatnotmatív lft támogatást, október elején a jogosultak
száma954-re n<jvekedett. Az emelkedés folyamatos,2011. II. félév végére a becstilt sziím
vźrhatőan el&i az |200 házľartźŃ.
A lakbéľtámo gatásra j o gosultak szźlma 20 I l . augusztus hónapban 224 l fő.

Pénzíigyí, költs égvetési hatds
2006. évben 2005 fó részére juttatott noľmatív lft és az oR-ben szabá|yozott helyi
lakásfenntaľtási támogatás együttes en I97,97 7 .442,-,-Ft-ba keľiilt.
Ha az ez évi (elenlegi 954) jogosulti létszámot és a 2006. évíkjfizetést vessziik ťrgyelembe,
akkoľ ennek az összegnek a kb. a fele, azaz fe|tételezhętóen minimum -100.000.000,-Ft-ra
lennę sziikség az önálló lft bevezetéséhez.

Az önálló lft bevezetését az önkormányzat eldĺjntheti, rendeletalkotásľa a helyi
önkormányzatokĺól szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés a) pontja hata|mazzafe|,
de ľészletes szabáIyozźlsát az Szt. keretjelleggel behataľolja.
Szabźt|y ozźlsa esetén az onkormźny zatnak..

- önként vźůLat feladatként biztosítania kell minden VIII' keľületi lakcímmel rendęlkező
jogosult tészéte,

- taľtós kĺitelezettségként fedezetet kell biztosítaria a rendelet hatźiya a|atí,
- atámogatás l}}oÁ-ban a kĺiltségvetést terheli.

Ké ľem az a|á'}bi határ ozati j av a s l at e lfo ga d ás át.

Hĺ'rÁRoza'TI JAVAsLAT

A képviselő-testĹilet úgy dtint, hogy az ĺjnálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási
trĺmogatást költségvetési fonáshiany miatt nem vezeti be.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: }DII. november 03.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység:
Iroda

Budapest, 2011,. október 20.

Humánszolgáltatási Ügłosztály Szociális
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