
Budapest Józsefuáľosĺ onkoľm ányzat
Képviselő.testĺilete számára

TÍsztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

Magyarország A|aptöľvénye kimondją hogy Magyarország témogatja a gyeľmekvállalríst és mindęn
gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szĹikséges védelemhez és
gondoskodáshoz. Józsefuráros onkoľmĺínyzata ennek szellemében elkötelezett a gyérmekek és család-
juk támogatasa mellett, saját eszközeíve| segíti mindennapi boldogulasukat.

Budapest Józsefuaľosi onkormányzat apénzbe|i és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyujtó szociális és gyeľmekjóléti elláĺások helyi szabćiyuről szóló |0120|5. (m.01) rendeletében (a
továbbiakban: Rendelet) szabályo7.za a születési tamogaĺíst és a taboroztatási trímogatast. A családok
hatékonyabb és nagyobb összegÍí tĺímogatása érdekében javasolt ezen két tĺámogatasitípus felülvizsgá-
lata és módosítrĺsa 20t7 . j anuĺáľ 0 1 . napj átó 1 az a|ábbiak szerint.

A sztiletési tĺámogaüás jelenleg kérelemĺe keľül megźi|apításra Józsefuĺírosban érvényes lakóhellye1
rendelkező újsziiliitt gyermeket a keľiiletben saját hőzt,artäsában nevelő tciľvényes képviselő tészére.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺármester, Siĺntha ľeteńe ďpolgreľĺneser

A képviselő-testĺileti tilés időpontj a: 20| 6. december 0 ĺ. ..sz. napiľend

Táľry:Javaslatapénzbeliésteľmészetbenĺ,valamintasż
és ryeľmekjólétĺ ellátások helyĺ szabályaĺľól szől|ől 10t2015. đII.-or.; ooľormányzáti rendelet
mĺídosításáľa

A napirendet nyílt tilésen kell tárgyalni, a hatĺírozat és a rendelet
többség sziikséges.
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BnľrnĺBszTÉsRE ALKALMAS :

Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság véleményezi X 

-

Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x
Hatźr ozati j av aslat a bizottság számfu a:

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottsáý az Emberi Erőfonas Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az előterj es ztés meg!fu gy a\asat.



Éves szinten köľĹilbelül 400 fö lenne jogosult eÍTe a támogatásra" azonban csak a jogosultak f0 Yo-a
veszi igénybe. Annak érdekében, hogy ez a tamogatasi forma hatékonyabban eljusson a jogosult
családoküoz, javaso|t' hogy a tamogatas ne kérelemľe, hanem hivatalból keriiljön megállapíüísra. To-
vábbá javasolt, hogy atźtmogatáséľt ne a családnak kelljen a Polgĺírmesteri Hivatal pénz1aĺát felkeres.
nie, hanem az onkormźnyzat fewftartźtsában lévő Szent Kozna Egészségiigyi Központ a|ka|mazasá-
ban álló védőnők adjĺák áÍ az anajogosultak tészére az e|s(j családlátogatas alkalmávď. Javasolt to-
vábbá az 5.000,. Ft. összegíĺ tĺímogatas kiegészítése egy 10.000,- Ft. éľtékíĺ ajándékcsomaggal, mely
az újsziilött gondozásához kapcsolódó teľmékeket taĺÍa|mazza. Az önkoľmányzat az úgynevezett ,,ba-
bacsomaggal'' is szęretné segíteni a váľos újszĺiliittjeĺt és családjukat a ryeľmeknevelés kezdeti
időszalĺĺban, ezze| is kifejezve megbecstilését és családok tźtmogatásairánti elköte|ezettségét.

Atábotoztatźsi tĺĺmogatasra a Rendelet szerint azonkormźnyzat fenntartásában lévő vagy őita|amíi-
ködtetett oktatĺĺsĹnevelési intézmény vezetőjének javaslata a|apjan az a szociáiisan rászorult gyeľmek
jogosult, ak'l az onkormanyzat fenntartásában lévő vagy á|ta|a miĺködtetett oktatásĹneveléśi intéz-
ménybe jfu vagy onkoľmĺányzat fenntaľtasában lévő gyeľmekjóléti intézsnény ellátottją a
káptalanftiredi és magyarkriti intézményi tźhoroztatźts biztosítasa érdekében. Az intézményvezetł5 a
javaslatát a gyeľmek szociális helyzetének, intézményben nyújtott magataľtasának, a gyeľmeket tanító
pedagógusok véleményének figyelembevételével teszi meg. A tźboroztatasi tĺímogaüás közvetlentil a
Íerbort iizemeltető gazdasági taľsaság sz'ámlźtjaru utólagosan keriil átutalásra, részletes beszĺmoló és
szĺímlamĺísolat ellenében. A tźlboroztatźsitámogatźtsra felhasználható keret iĺtézmények kĺizötti felosz.
trásĺáľól, a tźmogatásban részesített gyeľmękek névsorárő| az intézményvezetőkjavaslata a|apjźn az
Embeľi Erőforrás Bizottság dönt, a Lámogatasi javaslat előkészítését a Hivatal Családtĺĺmogatasi lľodá.
ja készíti e|ó az intézményvezetőkjavaslata alapján, egyerteFĺe a táboroztatźtsi tevékenységet végzo
Józsefuaros Közösségeiért Nonprcfit Zrt.-ve|.

A nemzeti kĺiznevelésről szóló 20t|. évi CXC'törvény hatĺályos rendelkezései szerint a20|3.baná||a.
mi fenntaľtásba vett köaevelési intézményekben a teleptilési önkormanyzat működtetői szerepköre
20|7. januar l-jével megszíĺnik. Ettől az iđópoĺttól a tankerĹileti központok látjak el a teleptilési ön-
kormźnyzatok műkiidtetői feladatait, azaz visszaríll a fenntaľtói jogok és kötelezettségek egységes
rendszere. Ahhoz, hogy a 20|6. december 31.ig mfüödtetéstinkben lévő intéanényekben a tanulókat
20|7-ben is tĺĺmogatlri fudjuk, szfüséges atźtboroztatźlsi tamogatás jogosultági ktirének pontosítiísa.

Az adminisztratív terhek csölĺĺ<entése' a gyeľÍneklétszĺĺmban bekövetkező vźitozźs hatékonyabb keze.
|ése, az onkoľmanyzat á|ta| biztosított kedvezmények hatĺáridőben történő érvényesítése éľdekében
javasolt, hogy 20|7. januĺír 01. napjátó|' ezentamogatási formĺáról a polgármester döntsiin.

il. A beterjesztés ĺndoka
A sziiletési tamogatás és a tĺíboľoztatási tamogatas 20|7.januĺáľ 01. napjától javasolt módosítasa érde.
kében szĹikséges, hogy a Képviselő-testiilet döntését a20|6. december 01-i ülésén meghozza,.

III. A diintés célja, pénzĺiryĺ hatása
A döntés célja jelen előterjesztésben foglalt ĺámogatási foľmfü áta|akitása annak érdekében, hogy az
önkoľmĺĺnyzati segítség hatékonyabban elérje a cé|ját.

A szĹiletésitÁmogatasra 2016-ban 2 millió Forint elíĺlĺányzatottartalmaz a költségvetés, a javasolt bő-
vítéssel ennek összege 6 millió Ft-ľa vĺĺltozik. Az újszĹiltitt ajĺłndékcsomagbevezetéséhez előzetes kö-
te|ezettségvállalĺás szfüséges évente 4.000 e Ft összegben}}l7-tő|hatźtrozatlan időre az önkoľmányzat
mfücidési és közhatalmi bęvételeinek teľhére.
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w. Jogszabályi ktirnyezet
A Képviselő-testĺilet hatásköre a szociális igazgatÁsről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIL
törvény 25. $ (3) bękezdés b) pontjában,26. $-ában,32. $ (3) bekezdésében,45. $ (l) bekezdésében
foglaltakon alapul.

Kérjtikazalábbihatnozati javaslatésrendeletelfogadasát.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

|. apéĺubeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodĺíst nýjtó szociális és gyeľmekjóléti
ellátĺások helyi szabályairól szőlő |0/2015. (III. 01.) önkormányz.ati rendelet 201.7.januar l-jén ha-
tályba lépő módosításával az újszĹilött ajĺándékcsomagra önként vĺĺllďt feladatként f0|7. évtől elő-
zetes kötelezettséget vĺállal hatźlrozat|an időre évente 4.000,0 e Ft ö'sszegbęn az önkoľmányzat mű-
ködési és közhatalmi bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmester
Hatźndíĺ: 20|6. decembeľ 0 1 .

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatźtrozat 1. pontjában foglaltakat a20|7. évi és az azt követő évek
kiiltségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős : polgiíľmester
Hatĺíľidő: 20|7. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése

Budapest, 2016. november 23.

$""Ł^qLľ..)
Sántha Péteľné
alpolgĺáľmester

Töľvényességi ellenőľzés :
Danada-Riman Edina

jegyzó
nevébęn és megbízásából

| /l,ľ ,^ (
fu ubh--"*,-2f
dr. Mészĺír Eľika /

aljegyző
Vi t"!
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az e|őtef esztes mel léklete

Budapest Főváľos VIII. keľül et J őzsefválľosi onkor mányzat Képvĺsel&testĺĺletének
.....120ĺ6. (.....) önkorm ńnyzati rendelete

a pénzbelĺ és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szocĺálĺs és gyeľmekjĺó|étĺ ellátĺĺ-
sok helyi szabá|yairól szóló 10/2015. (m.01.) önkoľmányzati

ľendelet módosításáľól

Budapest Fővaros VItr. keriilet Józsefuĺáľosi onkormányzat Képviselő-testiilete az A|aptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatiírozott feladatkörében eljárva, a szociźůis igazgatásről és szociális elláüísokról szóló 1993.
évi III. tiirvény 10. $ (1) bekezdésében, 25. $ (3) bekezdés b) pontjában,26. $-ban, 32. $ (l) bekezdés b)
pontjában,32. $ (3) bekezdésében,33.s Q)bekezÄésében,45. $ (1) bekezdésében,48.$ (4) bekezdésében,62.
$ (2) bekezdésében, 92. $ (1)-(2) bekezdésében, |32. $ (4) bekezdés a), d), g) pontjaiban, valamint a ryermekek
védelméről és gyámtigyiigazgatásről szoló 1997. évi xxxl. tiirvény 18. $ (2) bekezđésében,29. $ (l)-(2)
bekezdésében, 131. $ (l) bekezdésében, 148. $ (5) bekezdésében kapott felhatalmaás alapjrán a következőket
rendeli el:

1. $ A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyeľmekjóléti e|látĺások
helyi szabályaiľól szr,lló 10/2015. (m. 01.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. $ (1) bekez-
dés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2l. $ (1) A t.ráboroztatási támogat'iásra az onkormĺínyzat fellĺúartźlsában lévő vagy 2016. decembeľ 3|-ig źůtalra

működtetett oktatĺĺsi-nevelési intézmény vezetőjének javaslata a|apján az a sznciállisan rĺászorult gyermek
jogosult, aki az onkormányzat fenntaľtĺásrĺban lévő vagy 2016. december 3l-ig áůta|a működtetett oktaŁásĹ
nevelési intézĺľrénybe jĺár vagy Önkormányzat fenĺltzrtźsában lévő gyermekjóléti inténnény e||źtoĄ4 a
káptalanfiiredi és magyarkuti intézĺrrényi táboroztatźts biztosítása érdekében.''

2.$ARende|et2l. $ (4) bekezdés helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(4) A tźlbotoztatási trímogatĺĺsra felhasználható keľet intézmények közötti felosztísráľó| az inténĺlényvezetők
javaslata a|apján a polgármester dönt.''

3. s A Rendelet 23. $ (1)-(5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(I) Az onkormĺányzat a családjiivedelmi viszonyaitól fiiggetlenül, a gyermek sziiletéséľe tekintettel hivatalból
egyszeri sziiletési tĺímogatĺíst nyujt a VIII. kerületben érvényes lakóhellyel rendelkező, az újszülött gyermeket
VIII. keriiletben saját háulartásátbannevelő törvényes képviselő rész.ére.

(2) A teľmészetbeni ĺámogaŁás mértéke gyermekenként egy 10.000 Ft éľtékű újsziilĆitt ajándékcsomag(Mújszii-
lött gondozásához kapcsolódó termékek) és egy db 5.000 Ft értékű vásrárlási utalvany, mely utalvány az Önkor-
mányz.at által meghatáĺozott Józsefuáros kártya elfogadó helyeken váltható be a megáIlapítÁs hónapjától sz'źlmi-
tott hat hónapon belül.

(3) A (2) bekezdésben foglalt t.ámogatĺást a kerületi védőnő adja átt a gyermek törvényes képviselője részére a
ryermek sziiletését követő három hónapon beliil.

(4) E $ szerinti üímogatĺásra uĐĺanuzangyermekre tekintettel egy személy jogosult.

(5) A (2) bekezdés szerinti elfogadó heýekkel az e $ szerinti trámogatĺís felhasználásáró| szćiő megállapodást a
polgármester köti meg.''

4. s (1) E rendelet 20t7. január 01. napjĺán lép haüályba és hatrályba |épését követő napon hatźiyátt veszti.

(2) A 2017. január 01. napja előtt benýjtott és el nem bírált sziiletési tĺámogatási kérelmek, valamint a 2017.
januar 0l. napja elött sziiletett gyeľmekek esetében a Rendelet 23. $-ában foglalt szabályokat kell alkalmazli.

(3) E rendelet 3. $-ában foglalt rendelkezéseket a 2017. január 01. napjan vagy azt követően született gyenne-
kek esetében kell alkalmazni.

Budapest 2016. december ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgĺármester

,fu 
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a pénzbeli és teľmrészetbenĺ, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és

ryeľmekjóléti ellátások helyi szabályaiľól szóló 1012015. (III. 01.) łinkormányzati
rendelet módosításáról szólĺí .....12016. (....) tinkormányzati ľendelet indokolása

1. Általános indokolás

A módosító rendelet a következők szeľint váItonat a pénzbe|i és teľmészetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyijtó szociális és gyermekj ő|éti ellźLtźrsok helyi szabá|yafuől szóló
|0 l20 1 5 . (ru. 0 1 .) önkormanyzati rendelet j elenlegi szabáIyain.

2. Részletes indokolás

az l-2. $-hoz

A tźlboroztatási támogatás szabá|yaít rész|etezi, ami a korábbi szabá|yozáshoz képest a
pol gáľmester hatásk<irébe utalj a tĺĺmo gatásról való dĺintést.

a 3. $-hoz

A születési támogatás szabźiyaitrészletezi, ami a korábbi szabá|yozáshoz képest kibővĹilt.

a 4. $-hoz

A hatályba léptető és hatáIyźń vesztő rendelkezéseket tartalmazza.

-iľ{-/ ľ ////' 5



HATÁsvIzsGÁLATI LAP

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyeľmek-
jóléti ellátások helyi szabályairól szóló . ...120|6. (. . ...) ĺĺnkotmźnyzati rendelethez

1. Táľsadalmi hatások
Az elsődleges. cél a rendeletmóđosításban szabźiyozott tźmogatási formák áta|av'1tása annak
érdekében, hogy az önkoľmanyzati segítség hatékonyabban elérje a cé|jáú.

2. Gazdasálgi' kiiltségvetési hatások
A rendelet megalkotásával az önkormĺányzat szociáIis jellegű kiadásai a korábbiakhoz képest
jelentősen nem emelkednek.

3. Kiirnyezeti és egészségügyĺ kiĺvetkezmények
A ľendeletben foglaltak végrehajtásĺínak kömyezette gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.

4. Adminĺs ztr atív teľheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásával az adminiszháció csökkenése várható.

5. A jogszabály megalkotásánakszükségessége,ajogalkotás elmaradásánakváľhatĺó
kiivetkezményei
A rendelet hatá|yba lépése óta eltelt két év tapaszta|atai alapjan indokolttá vźita születési tá-
mogatás és a táboroztatźsi támogatás szabályrendszerének átalakitása annak érdekében, hogy
az önkormáĺyzati segítséget a jogosultak a koľábbiaknálmagasabb számban igénybe tudjak
venni.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, táľgyĺ és pénzĺigyi feltéte.
lek
A jogszabály a|kalmazásźůloz szfüséges szeméIyí, szervezeti,targyi feltételek vá|toznak,a
péĺlzngyi feltételek az önkoľmźnyzat adott évi költségvetésében biztosítottak.

/)'
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jelenleg hatĺályos szabáilyozás javasolt új szabályozĺás

2.|. $ (l) A tÁboroztatÁsi tÁmogatásra az
onkormányzat fenntartĺásában lévő vagy áita|a
miĺkiidtetett oktaüásĹnevelési intézsnény
vezetőjének javas|ata a|apján az a sz-.ociálisan
rászorult gyeľmek j ogosult, aki az onkormőny zat
fenntartasában Iévő vagy áůtalla működtetett
oktatásĹnevelési intézménybe jźr vaw
Önkormányzat fenntartĺásában lévő gyermekjóléti
intéanény ellátottją a káptalanfiiredi és
magyarkúti intézményi tźtboroztatás biztosítĺása
érdekében.

(2) Az inténnényvezető az (1) bekezdés szerinti
javaslaüĺt a gyermek szociális helyzetének,
intézĺľrényben nyujtott magatartĺísánat a
gyermeket tanÍto pedagógusok véleményének
fi gyelembevételéve| teszi meg.

(3) A tátboroztatási tźmogatás közvetlenĺil a
tĺábort üzemeltető gazÄasáryi tĺársaság szétmllá$ára
utólagosan kerul átutalásrą részletes beszímoló
és sz.ímlamásolat ellenében.

(4) A tźlborozlatási támogaüísra felhasznáůhatćl
keret intézĺnények közötti fe|osztásárő| az
intézményvezntők javaslata a|apján a Bizottság
dönt.

23. $ (1) Kérelemre a gyermek születésére
tekintettel egyszeri üámogatlís nýjtható a
Budapest VIII. keľiiletben éľvényes lakóhellyel
rendelkező újszĺilött gyermeket Buđapest VItr.
kerületben sajáú hátartźtsában nevelő töľvényes
képviselő részére,

(2) A tĺámogatást a gyermek törvényes
képviselője igényelheti a gyermek születését
követő harmadik hónap utolsó napjáig.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a gyermek
sziiletési anyakiinyvi kivonaüít valamint a
kérelmező nyilatkoz-atźú, hogy a gyermeket saját
háztartásé"ŕian Budapest VIII. keriiletben neveli.

(4) A tamogaüás az onkormanyzat áLlrtĺll

meghatiározott Józsefuáros kźnýa elfogadó
helyeken a megáúllapitás hónapjától számított hat
hónapon belĺil beváltható ryermekenként 5.000,-
Ft értékiĺ vásárlási utalvany foľmájában kerül
áúadźsr a a Polgĺírmesteľi Hivatalban.

(5) A (4) bekezdés szeľinti elfogadó helyekkel
az e $ szerinti támogaüís felhasználásáró| sző|ő
megállapodást a polgármester köti meg.

2I. s (1) A tźtboroztatási Łámogatĺĺsra az
onkormányzat fenntartásában lévő vagy 2016.
december 3l.ig áútala műkiidtetett oktatrásĹ
nevelési intézmény vezetőj ének j ava slata a lapj án
az a szociźtlisan raszorult gyeľmek jogosult, aki
az Onkormány zat fenntaľtrísában lévő v agy 2 0 1 6.

december 3I-íg áita|a működtetett oktatasĹ
nevelési intézĺnénybe jár vagy Önkormányzat
fenntartrásában lévő gyeľmekjóléti intézmény
ellátottją a lcíptalanfliredi és magyarkúti
inténnényitáboroztatásbiztosítasaérđekében.''

(2) Az intézményvez.etó az (1) bekezdés szeľinti
javaslatĺát a gyermek szociális helyzetének,
intézményben nyujtott magatart.iísánĄ a
gyermeket tanító pedagógusok véleményének
Íigyelembevételével teszi meg.

(3) A tźboroztatási támogatás kiizvetlenül a
tĺáboľt iizemeltető gazdasáryi tĺársaság számliá$fua
utólagosan keriil átutalásrą részletes besámoló
és szamlamásolat ellenében.

(4) A táboroztatási tĺámogatásra felhasznźihatő
keret intézrnények közötti fe|osztźsfuó| az
intezményvezetők javaslata alapján a
polgórmester dönt.

23. s (1) Az Önkormdnyzat a csalód jövedelmi
viszonyaitól függetleniil, a glermek szíiletésére
tekintettel hivatalból egłszeri szíiletésí
tómogatdst nyújt a VIII. kertiletben érvényes
lakóhellyel rendelkező, az űjsanlött gyermeket
VItr. kerületben sajźt háztartásában nevelő
töľvényes képviselő részére.
(2) A természetbeni tómogatds méĺéke
glermekenként eg 10.000 Ft értékűi lijsziiliitt
ajóndékcsomng (az újszíiliia gondoztźslźhoz
kapcsolódó termékek) és egy db 5.000 Ft értékű
vásarlási utalvány, mely utalvĺány az
onkormĺányzat áital meghatározott Józsefuáros
kálýa elfogadó helyeken váltható be a
megállapítĺás hónapjától szźtmitott hat hónapon
belüI.
(3) A (2) bekezdésben foglalt tómogatdst a
kerÍiletÍ védőnő adja ót a glermek törvényes
képvíselője részére a glermek szíŮIetését követő
hdrom hónapon beliiL
(4) E $ szprinti tdmogalósra ag|anazon
glermekre tekíntettel egl személy jogosult
(s) 

^ 
(2) bekezdés szerinti e|fogadó helyekkel az

e $ szerinti üĺmogatĺĺs felhaszrálasáról szóló
mesállaoodĺást a oolsĺáľmester köti mee.


