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Hatźtr ozati j av as|at a bizottsźlg szárrlár a: -

A

Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/a Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testülętnek az előteri es ńés meúźrgya|ását
Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

Az önkormtnyzat

a lehetőségeihez méľtentámogatja a kerületben élő, anyagilag nehéz hely-

zetben élő családokat, egyedülállókat.

Magyaľországhelyi önkoľmányzatakő| sző|ő 2011. évi CLX)O(X. törvény 13. $ (1) 8. pontja szeriĺt a helyi k<izügyek, valamint a helyben biztosítható kĺizfeladatok körében ellátandó
helyi cinkormźnyzatí feladatok különcisen a szociális szolgáItatźtsok és ellátások. A pénzbeli és
tęrmészetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások he|yi szabályairól szőIő 3712004. (V[.15.) számí ĺinkormanyzati renďe|et szabá|yozzakerĹilettinkbenazĺinkoľmanyzatźĺIta|nýjtotttĺímogatásokat.

A hidcg

íđőjárás,a fiĺtésiszezon kĺjzeledtével a lakossźĺgrészérő|egyre nagyobb szźnrlban
éľkeznek jelzések arľól, hogy a téli időszak ľezsikiadásainak kiegyenlítése a rezsicsökkentés
ellenéľeis súlyos anyagi terhet ró rájuk.
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A beteľjesztésindoka

A VIII. kęľületi rászoruló lakosság életkörülményeinek javitása éľdekébenszĹikséges, hogy
jelen előteľjesztés szerinti tiímogatási formaról a képviselő-testiilet a2013. októbeľ 16-i ülésén dĺjntésthozzon.
III. Tényállási adatok
20|3. év végéigmegkĺizelítőleg 2000 hźntartás ľészesül noľmatív lakásfenntartási támogatásban. A normatív lakásfenntaľtási támogatást a szociá|is igazgatásľól és szociális ellátásokľól
sző|ő 1993. évi III. törvény 38-39. $-a szabályozza, amelynek alapján normatív lakásfenntartási trámogatásra jogosult az a személy, akinek a hźztartásában az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az orcgségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb <isszegének
250 %-át (elenleg 71.250,- Ft) és ahánartástagsai egyikének sincs vagyona.

IV.

A döntés taľtalmánák részletes ismeľtetése

A ľászoruló lakosság életköľülményeinek javítása érdekébenúj tĺímogatási formaként javaso-

lom a december-februĺĺľk<jzĺjtti téli leghidegebb időszakban a kerĹileti rezsitiímogatás bevezetését,melyben a jelenleg normatív lakásfenntartási támogatásban részesiilő családok részesülnének (alanyi jogon), atámogatás mértékehéztartásollként 3 hónapon keresztiil havi 3000 Ft,összegű lenne. Mind az ügyfelek, mind a Hivatal adminísńłációs terheinek csökkentése érdekében atźlmogatás folyósításźůloznem szÍikségesktilön kéręlmet benyújtaniuk az aÍÍajogosultaknak, hiszen a tźlmogatás automatikusan megilletné a lakásfenntartási támogatásban tészesülőket 3 hónapon keresztül. A kiegészítésnem egyszerí támogatás lenne, hanem minden
évben megilletné ezt a jogosulti kört.
Ezentátmogatási forma bevezetéséhęz azonban szfüséges apénzbeli és teľmészetbennyújtott
szociális ellátások, valamint a szeméLyes gondoskodást nýjtó szociális ellátások helyi szabályaiľól sző|ő 3712004. (VII.15.) szrímú<inkormányzati renđęIetmódosítása, melynek szövegszeľűmegfoga|mazását jelenelőteľjesztésmellékletetartalmazza.

A

tĺímogatásľavaló jogosultság a szociális és gyeľmekvédelmi támogatások elektľonikus
ľendszeľében(a továbbiakban: Winszoc-ľendszeľ) kerül a Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosńá|y Családtámogatási IĺodaÉsz&őIrogzítéste, az adott hónapban noľmatívlakásfenntartási tĺĺmogatásľavaló jogosultságban részesiilő ügyfelek tészére.A Winszoc-ľendszerben lehetőség van a rógzített adatok a|apjźn a jogosultakat tartalmaző uta|ási lista elkészítésére,
amely a|apján az ügyfelek postai úton kapjfü meg a pénzbeli tĺímogatást. Ilyen módon töľténik pl. azővodáńatási támogatás utalása.

v.

A dłintéscélja' pénzügyi hatása

2000 hźlztartással számolva a normatív lakásfenntaľtási támogatást kiegészítő téli rezsitĺĺmogatás havi 6.000,0 e Ft költségvetési feďezetet igényel, éves szinten 18.000,0 e Ft-ot.
Atźtmogatás évenkéntilleti meg a jogosultakattźłgyhőnapot követő hónapban, emiatt a2013.
december 1. napjátő| bevezetésľekeľĹilő tĺímogatása2013. évi kĺiltségvetéstnem érinti. 2014.
évtő|kezđődőęnaz onkormányzat e\ozetes taľtós műkĺjdésikötelezettségvállalással.biztosít.
hatja a fedezetet az tý támogatási forma bevezetésére.
A normatív lakásfenntartási támogatas 90%-át a központi költségvetés megtéľíti,azonban a
havi 3.000.- Ft összegutźmogatás teljes cisszegben önként vál|alt önkormányzati feladat, me|y ęt az onkorm ánv zatnak s ai át foľrásb ó t kel l bi ĺo sítani a.

vI.

Jogszabályiktiľnyezetismertetése

A normatív lakásfenntartási

támogatást a szociá|ís igazgatźtsľól és szociális ellátásokról szóló
|993. évíIII. törvény 38-39. $-a szabályozza. A pénzbeli és teľmészetben nýjtott szociális
ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyijtó szociális ellátások helyí szabályairól
szőIő 3712004. (VII.15.) szĺĺmúönkormányzati rende|et szabáLyozza az önkoľmányzat éLIta|

nyuj tott támogatásokat.

A

képviselő-testiilet hatásköre a Magyarország helyi ĺinkormányzataíról szóló 2011. évi
tv. 10. $ (2) bekezdésben, 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában foglaltakon, valamint a
szociális igazgatástől és szociális ellátásolaól szóló 1993. évi III. tĺirvény26. $-ában
foglaltakon alapul.

CLXXXX.

Kéľem az előteĄesztés mellékletétképezorendelet valamint az a|ábbihattrozatíjavaslat elfosadását.

Hatáłozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.

2013. decembeľ 1 . napjától kezdődően hatźlrozat|an iđőretartós mfüödési előzetes kĺjtelezettséget vállal a normatív lakásfenntaľtási támogatásban ľészesiilők decembeľ, januĺíľ,februaľ hónapok téli rezsikiadásainak csökkentésére, <inként vállalt feladatként,
évenként 18.000,0 e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határiďó: 20|3 . október

2.

1

6.

Felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatźttozat 1. pontjában foglaltakat a2014. évi költségvetés terve zéséné|vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|4. évi költségvetés elfogadása

Budapest, 20|3. október 7.
dľ. Koěsis Máté

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző
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nevében és mesbíZásábó
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1.

sz. melléklet

Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺózsefuáros Onkormányzat
Képviselő-testületének
..

... 12013. (. . ...)

iinko rmány zati ľend elete

a pétlzbeli és természetbęn nýjtott szociális ellátások, valamint a szemé|yes gondoskodást

nýjtó szociális ellátások he|yi szabályaiľól

szőIő 3712004. (VII.15.) önkoľmányzati rendelet

módosításáról

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźrozott feladatkörében eljárva, a
szociális igazgatźsről és szociális ellátásolaól szóló 1993. évi III. töľvény 26. $-ában foglalt
felhata\mazás alapján a kĺjvetkezőket rendeli ęl:
1. $
dást

A pénzbeli és teľmészetben nyújtott szociális ellátások' valamint a személyes gonđosko-

nýjtó szociális

ellátások helyi szabályairól sző|ő 3712004. (VII.15.) számtĺ önkoľmanyegészĹilki:
,, c) a normatív lakńsfenntartósi támogatáshoz kapcsolódó téli támogatás.,'
zati rendelęt (a továbbiakban: Rendelet) 7. $ (3) bekezdése a k<jvetkező c) ponttal

2.

$

A Renđelęt16. $-a elé az a|ábbi cím kerĹil:
,Ą normatív lakdýenntaľtúsi túmogatdshoz kapcso lódó téIi tómogatds,,

3. $ A Rendelet 16. $-a helyébe az alábbi

rendelkezés lép:

,r16.

(I) Azon személy, aki december hónapban

S

évfebruár utolsó napja kazdffi
részesül, december, valamint
támogatásban
időszakon belül normatív lalaisfenntąrtási
január és febľuár hónapra a rezsi kiadásainak csokkentĺéseérdekébenalanyi jogon 3
alkalommal havi 3000 Ft osszegű pénzbeli tdmogatásban részesül.
(2) Az (I) bekezdésben meghatározott támogatás a lakasfenntartási támogatósban részesülő személy részéredecember, január, február hónapot kovető hónap 20. napjáig
postai úton vagl átutalással kerül kifizetésre' ''
és az azt kovető

4.

$

E rendelet20|3. november 01. napján lép hatályba.

5.

$

E rendelet ahatźiyba lépéstkĺivető napon hatá|yát veszti.

Budapest, 20t3. október 07.

Riman Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté

polgáľmester
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2.sz. melléklet

Indokolás
a apénzbeli és természetbennyrijtott szociális ellátások, valamint aszeméIyes gondoskodást
nyujtó szociális ellátásokheIyiszabályairól sző|ő3712004. (VII.15.) ĺinkormányzatircnđelet
módosításaľól szóló . . ...l20l3 . (. . . . . . ..) önkormányzati ręndę|ethez

A hideg

időjarás, a fiĺtésiszęzon közeledtével a lakosságrészérőI egyrę nagyobb sztlmbaĺ
éľkeznek jelzések anól, hogy a téli időszak rezsikiadásainak kiegyenlítése a rezsicsökkentés
ellenére is súlyos anyagi terhet ró ľájuk. Az <jnkormányzat a lehetőségeihez mértentźtmogatja
a keriiletben é|o, anyagi|agnehéz helyzetben élő családokat, egyedülállókat.
I.-2. $-hoz
A rendszeres, valamint az esetipénzbe|i ellátások formáit határozzameg.

3. $-hoz
A normatív lakásfenntaľtási támogatáshoz kapcsolódó téli támogatás jogosulti körét, a támogatásmértékétésfolyósításanakszabá|yaithatźlrozzameg.

4-5. $-hoz
Hatá|yba léptető rendelkezéseket taľtalmaz.

3.sz. melléklet

Hatásvizsgálati lap

A

ľendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. éví
C)ooĹ töľvény 17. $ (1) bekezdése előírja aze|ózętes hatásvizsgálatot:,14 jogszabóly előkészítője - a jogszabály feltételezett hatósaihoz igazodó rłászletességiÍ- eĺőzetes hatcÍsllizsgcilat
elvégzésévelfelméri a szabólyozós vórható kovetkezményeit. Az előzetes hatásvizsgáĺat eredményéről a Kormdny óltal előterjesztendő törvényjavaslat, illene kormányrendelet esetén a
Kormányt, onkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell, Miniszteľi rendelet rendelkezhet úgl, hogł az általa meghatározott esetben a kżzjogi szervezetszabályozó eszkĺjz elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez'''

A hatásvizsgálat során a (2)bekezdésbęn meghatźrozottakat kell vizsgálni.

1.

Tĺírsadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet elfogadásĺának alapvető cé|ja,
hogy az önkormanyzat lehetőségeihez méľtentámogassa a keľületbęn élő, anyagilag nehézhe|yzetbęn élő családokat, egyedtilállókat atéIi iđőszakban is, a noľmatívlakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó téli támogatás biztosításával megk<ĺzelítőleg 2000 józsefuaľosi család részesül alanyi jogon évente 9000 Ft- összegri támogatásban.

2,

Környezeti és egészségikövetkezményei: Nem releváns.

3.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek csĺ}kkentése éľdekében alanyi jogon kerül megállapításta atámogatźls, így nem jelent többlęt adminisztrácíőt az ügyfelek részéto|, a lózsefváĺosi Polgáľmesteri Hivatal részétól'az adminisztratív
teľhek nijvekednek, melynek ellátása ajelenlegi humáneľőforrással biztosított.

4.

A jogszabály megalkotásĺínak sziikségessége, ajogalkotás elmaľadásának varható kĺjvetkezményei: a hideg idójarás, a fiĺtésiszezo|7 közeledtével a lakosság részérőIegyľe nagyobb számban éľkeznekjelzések aľľól, hogy a téli iđőszakrezsikiadásainak kiegyenlítése a ľezsics<jkkentés ellenére is súlyos anyagi teľhet ró rájuk. Atámogatźls bevezetése indokolt.

5.

A jogszabály a|ka|mazásźůloz sztikséges szeméIyí, szervezeti, targyi és pénzügyi feltételek: a személyi, szervezeti, targyi feltételek biztosítottak, a pénzigyífedezet tekintetében
e l

őzetes ktjtelezetts é gv á|lalás sztiksé ges.

4.sz. melléklet

javasolt módosítás

eredeti rendelęt
37

lf004...(vll.15.) Budapest Józsefu áros
onkormányzati ľendelet
II. Fejezet
A pénzbeli ellátások foľmáĺ
7.$.

(I)
Szt, valamiĺtaz e rendeletben meg.
^z
határozott feltételek esetén a jogosult részéľejĺivedelme kiegészítésére,pőt|ására
az alábbí _ rendszeres és eseti jellegrĺ _ a
pénzbel| szociális rászorultságtól fiiggő
ellátások nyújthatók.

(2)

A

ľendszeresen' havonta folyósított
pénzbeli ellátások foľmái:
a) az időskoruakjáĺadéka,
b) a rendszeres szociális segély,
c) azápolásidíj.
(3)

Az

a)
b)

eseti pénzbeli ellátások formái:

az éúmenetisegély,
a temetési segély.

1. $ A pénzbeli és természetben nyťljtott
szociális ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyujtó szociális ellátások
helyi szabályairól sző|ő 3712004. (VII.15.)
szźlmű <lnkormányzati rendelet (a további-

akban: Rendelet) 7. $ (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
,,c) a normatív lakńýnntartósi támogatáshoz kapcsolódó téli támogatás'''

A Rendelet

16. $-a e|é az a|ábbí cím keriil:

,,A normatív lakúýnntartósi tdmogatúshoz kapcsolódó télítdmogatús,,

A

Rendelet 16. $-a helyébe az a|ábbi rendelkezés lép:

,r16.

S

(1) Azon személy, aki december hónap-

ban és az azt követő év február utolsó
napja kazaui időszakon beltil normatív
lakáýnntartási támogatósban részesül, december, valamint január és februór hónaprą a rezsi kiadásainak csôkkentése érdekébenalanyijogon 3 alkalommal havi 3000 Ft osszegíÍ pénzbeli
an r és z e s ül,
bekezdésben meghatározott
támogatás a lakasfenntartósi támogatásban részesülő személy r,lszére december, januór, februdr hónapot kr)vető hónap 20. napjáig postai úton vagł
ótutalás s al kerül kiĺizetéSre.',

tómo gatás

(2)

b

Az (l)

