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Kdsztilt a 2020. mdrcius 18. napjdn tartandd KipviselS+estiileti iilisdre
Kdszitette; Erddsnd dr. Kocsis Helgo Human Agtosztdly,ezetd

Tf rgr: Javaslat a szoci6lis 6s gyermekv6delmi
telepiildsi trimogatasokr6l sz6l6 rendelet
m6dositrisara

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A pdnzbeli ds term6szetbeni szoci6lis elldtrisok rendszere 2015. 6vben jelent6s mdrt6kben 6talakult.
A szociilis igazgatisr6l 6s szoci6lis ell6tasok6l szolo 1993. 6vi III. t6rv6ny (tovdbbiakban: Szt.)
valamint a gyermekek v6delmdr6l 6s a gyrimtigyi igazgatrisr6l szbl6 1997 . 6vi )O(XL tdrv6ny
(tov6bbiakban: Gyvt.) etalakitessal kapcsolatos m6dosit6s6t kdvet6en az d*orminyzatnak is iit
kellett alakitania az dnkorm6nyzati segdlyez6s rendszerdt, meg kellett alkotnia a telepiildsi
trimogat6sok szab6lyozasrit magriban foglal6 rendelet6t.

Budapest Frivilros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6-testiil ete - az Szt.-ben kapott
felhatalmaz6s alapj6n - ezen uj szabrllyozris ttikrdben alkotta meg a szocidlis 6s gyermekvddelmi

telepiil6si t6mogatasok6l sz6l6 112015.01. 23.) rendeletdt (tov6bbiakban: Rendelet), melynek
keret6ben az 6nkormdnyzat az d;ltala tdmogatand6nak itdlt 6lethelyzetekre nytjt temogatAst.

A telepiil6si tii,rnogat6sok6l sz6l6 rendelet feliilvizsg6lattlt egyftszt az id6kdzben m6dosult, aktu6lis
jogszab6lyi ktimyezethez val6 alkalmazkod6s, miisr6sa a jogalkalmaz6s sor6n felmeriilt m6dosit6si

ig6nyekre val6 reag6l6s tette sztiks6gess6.

A Rendelet 6ttekintdsdnek eredmdnyek6nt a mell6kelt m6dosit6 rendelet-tervezetben a sziiksdges

technikai jellegri m6dositrisok 6tvezet6sre keriiltek.

Technikai jellegii m6dositrisk6nt aktualizdl6sra keriilt tdbbek kdz6tt a Rendelet beYezet6 resze,

6tvezet6sre keriilt a Napraforg6 Csal6d- ds Gyermekj6ldti Kcizpont megnevez6se.

A jogatkotasr6l sz6l6 2010.6vi C)O(X. tdrv6ny (tov6bbiakban: Jat.) 2019. marcius 15-t6l hatrilyos

m6dosit6sa teszi lehet6vd dnkorm6nyzati rendeletek eset6ben a bevezet6 rdsz m6dositdsrit (8. $ (2)

bekezd6s b) pont).

A technikai m6dositasokon tril 6rdemi, jogosults6gi felt6telrendszert 6rint6 m6dosit6s a lakhat6si

uimogatas jdvedelemhatrlr6nak eme16se.

A lakhatasi trlmogatasra val6 jogosultsig jrivedelemhat6ra a nyugdijminimtm 250 yo-i$61 (71.250.-

Ft),270 %-ilra (7 6.950.- Ft) emelkedik a m6dosit6 rendelet-tervezetben'

E m6dositas art a c6lt szolg6lja, hogy azon r6szorul6 szemdlyek, h6ztart6sok, akik nyugdijuk, vagy

egyeb jdvedelmiik emelkeddie kdvitkezmdnyek6nt - a jelenleg hatiilyos rendeletben megszabott

.lOredeiemhatar tulldpdse okan - kiestek, vagy kiesnenek a trimogatrisb6l tovabbra is jogosultak

legyenek az ellifiasra.

Tekintettel ana, hogy a lakhatrisi t6,rnogat6sban r6szesiil<! szemdly v6dend6 fogyaszt6nak min6siil, e

trimogat6s meilett-iov6bbi kedvezminyek is megilletik (pl.: el6refizetos m6ro felszerel6se,

16szletfizet6s).

Szint6n a jogosultsrigi felt6teleket drint<i m6dositris a rendkiviili telepiil6si tAmogatAs jogosulti

kor6nek kiboiit6se oly m6don, hogy az egyedtil (egy szem6lyes hriztart6sban) 616. szemdlyek mellett

a kiskoru gyermekfiklt egyediil rieveltlk is a kedvez<ibb jdvedelmi felt6tel szerint r6szestiljenek a

trimogatasban.



Az ikersziildsi t6mogat6s igdnyldse ir6nti k6relem benyijt6sanak hatarideje a rendelet-tervezet
szerint 6 h6napr6l I 6vre n6 a cdlb6l, hogy azon csal6dok is biaosan igdnybe tudjrik venni a
tiimogatrist, ahol a gyermekek korasziil6ttk6nt jdttek a vil6gra 6s esetlegesen h6napokig tart6
k6rhazi kezel6s utrin 6rtesiilnek csak a t6mogat6s lehetris6g6t6l, vagy tudjrik csak benyujtani a

fiimo gat6s iranti kdrelmet.

Az Szt. alapjrin, az 6nkormdnyzat rendelet6ben szab6lyozottak szerint, a kdztemet6s krilts6geinek
megt6rit6se al6l mentes(teni lehet az eltemettetdsre kdtelezett szem6lyt. Ennek jcivedelemhatita a

nyugdijminimum 100 %-afil (28.500.- Ft/f6) 200 %-iua (57.000.- F/f6) emelkedik a rendelet-
tervezet szerint a c6lb6l, hogy a neh6z 6lethelyzetben l6v<ik sz6lesebb k6r6t tudjuk segiteni.

A rendelet-tervezetben egyes rendelkez6sek hat6lyukat vesztik, melynek oka egyr6szt technikai
jellegii (ogharmoniz6ci6) miisrdszt az, hogy az adoll rendelkez6s a rendelet gyakorlati
alkalmazdsrinak tapasztalatai alapjan m6r nem 6letszerii, nem szolgiilja a szabllyozirs riltal el6mi
kivant cdlt, mindemellett a tervezel kib6vtilt a rendszeres telepiildsi trimogat6sok megsziintet6sdnek
szab6lyaival.

A Jat. 17 . $-6ban foglalt el6zetes hat6svizsg6lat 6sszefoglalisa:

Trirsadalmi, gazdasagi hat6sa: A Rendelet m6dosit6sa hozzAjttni az idriszakosan vagy tart6san
ldtfenntart6si gondokkal kiizd6 csal6dok szoci6lis probl6m6inak enyhit6sdhez.

Kdtts6gvetdsi hat6sa: Az Onkormrinyzat 6ves kdltsdgvet6s6ben a sztiksdges keretdsszeg

rendelkez6sre rill.

Eg6szsdgiigyi, kdmyezeti hat6sa: Nem m6rhet<i.

Adminisztrativ terheket befoly6sol6 hat6sa: Nem jelent tdbbletet az eddigiekhez kdpest.

A jogszab6ly megalkotdsiinak sztiks6gess6ge, a jogalkotis elmarad6srinak varhat6 kdvetkezmdnyei:

A Rendelet feliilvizsgdlat6t egyr6szt az id6kdzben m6dosult, aktuilis jogszabdlyi kdmyezethez val6

alkalmazkodris, mdsrdszt a jogalkalmazas soriin felmertilt m6dositrisi igdnyekre val6 reagiilis tette

sziiks6gess6. Elmaradasa jogbizonytalans6got eredm6nyez'

A jogszabrlly alkalmazrisiihoz sziiksdges szem6lyi, szervezeti, trirgyi 6s p6nziigyi felt6telek: A
jogszabrily alkal mazdsiltoz sziiks6ges feltdtelek rendelkezdsre rlllnak.

K6rem a tisztelt K{pvisel6-testtiletet ajavaslat megtdrgyal6s6ra 6s a rendelet elfogad6srira!

RENDELETI JAVASLAT:

Budapest F6varos XVL keriileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-testtilete megalkotja

a .ro.i6li. 6s gyermekv6delmi telepiildsi timogat6sokr6l sz6l6 112015 ' (I1' 23 ')
onkormrinyzati rendelet m6dositasar6l szol6 ....12020. ('''') dnkormanyzati

rendelet6t.

(elfogad6sa min6sitett sz6tdbbs6get ig6nyel az SzMSz 18. $ (2) bekezd6s6nek

a) pontja alapjan)

.A _l-:t*
Acs turik6

alpolgiirmester

Budapest, 2020. mrircius 4.

2



3

Torveffi ei sz7{'onrb6l megfelel6

ol c.n-n. n*i,l
jegyzo 

lA

Mell6kletek:
I . sz. melldklet: a szociiilis 6s gyermekvddelmi teleptil6si tri.rnogatrisokr6l sz6l6 rendelet
m6dositis6r6l sz6l6 rendelet-tervezet 6s annak k6thasdbos dsszevetese

Trlrgyakisra illetdkes bizotts6g:

Eg6szs6giigri 6s Szocidlis Bizotts{g
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L sz. melldklet

Budapest F6v6ros XVI. keriileti dnkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
... D020. (.....) tinkorm flnyzatt rendelete

a szociilis 6s gyermekv6delmi teleptil6si t6mogatisokr6l szol6

ll20l5. (tr. 23.) tinkorm6nyzati rendelet m6dosftis6r6l

Budapest F6vriros XVI. kertleti Onkormrinyzat K6pviselo-testiilete a szoci6lis igazgatasr6l 6s

szoci6lis ell6trisok6l sz6l6 1993. 6vi III. t6rv6ny 10. $ (1) bekezd6sdben, 26. $-riban, 32. $ (3)

bekezddsdben, 48. $ (4) bekezd6s6ben valamint a gyermekek v6delmdrSl 6s a gyrimiigyi
igazgatrisr6l sz6l6 1997.6vi XXXI. tdrv6ny 18. $ (2) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n,
Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 201L 6vi CLXXXX. tcirv6ny 23. $ (5) bekezdds l1a.
pontj6ban, a szoci6lis igazgat6sr6l 6s szoci6lis ell6t6sok6l sz6l6 1993. 6vi III. tdrvdny 2. $-6ban,
25. $ (3) bekezdds b) pontjdban ds a5. $ (i) bekezd6s6ben meghatiirozott feladatkdr6ben eljrirva a

telepiil6si tdmogat6sok meg6llapit6sri'nak, kifizetdsdnek, foly6sit6sanak, valamint ellenorzds6nek
szab6lyair6l a k6vetkez6 rendeletet alkotja:

1.$

Budapest F6varos XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtiletdnek a szocirilis 6s

gyermekvddelmi teleptildsi tdmogatrisok6l sz6l6 112015. (II. 23.) dnkormrinyzati rendelete
(tov6bbiakban: R.) bevezet6 rdsze hely6be a kdvetkez<i rendelkez6s l6p:

,,Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a szocirilis igazgatiLsr6l

ds szoci6lis ellAt6sok6l sz6l6 1993. 6vi III. tdrv6ny 10. $ (1) bekezddsdben, 26. $-6ban' 32. $

(3) bekezddsdben, a8. $ (a) bekezddsdben valamint a gyermekek v6delm6r6l 6s a gyrimiigyi

igazgatasr6l sz6l6 1997.6vi XXXI. tdrvdny 18. $ (2) bekezd6sdben kapott felhatalmazas

alapj rin, Magyarorsz6g helyi cinkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXX. ttirvdny 23. $ (5)

bekezd6s I la. pontjriban, a szociilis igazgalAsr6l6s szocirllis ell6t6sok6l sz6l6 1993. 6vi III.

r6rv6ny 2. $-6ban, 25. $ (3) bekezd6s b) pontj6ban 6s 45. $ (1) bekezd6sdben meghat6rozott

felada&6r6ben eljrirva a telepiildsi tiimogat6sok meg6llap(t6s6nak, kifizet6s6nek,

foly6sit6s6nak, valamint ellen<irz6s6nek szab6lyair6l a kdvetkezo rendeletet alkotja:"

2.S

(1) A R. 3. $ (4) bekezddse helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(4) Lakhatrisi tamogatrisra jogosult az a szemdly, akinek a hlzt?I.-tas baa az egy fogyasztasi

.iy.e$" jut6 havi j-ovedelim nem haladja meg az dregsdgi nyugdij mindenkori legkisebb

tiirrei'en& (tov6bbiakban: nyugdijminimum) 270%-6t, es a h6ztart6s tagiai egyik6nek sincs

,ugyolnu. k 
"gy 

fogyasarisi egysdgre jut6 havi jdvedelem megegyezik a hlzt'artbs

osJijovedelmdnek 6s a fogyaszt6si egys6gek dsszeg6nek h6nyados6val "

(2) A R. 3. $-a a kdvetkez6 (l3a) bekezddssel egdsziil ki:

,, (13a) A lakhatrlsi t6mogatiisra val6 jogosultsag ism6telt meg6llapit6sa ir6nti k6relem a

korabbi j ogosults6g id6tartama alatt, annak megsztin6s6t megel6z6 t h6napban is benyijthat6'
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Ebben az esetben az tij jogosults6got a konibbi jogosults6g megsztndsdt kdvet<i napt6l kell
megrillapitani."

(3) A R. 3. $ (16) bekezdds a) pontja helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s ldp:

,,a) a lak6s nagys6g6t hitelt 6rdeml6en igazol6 iratot, vagy nyilatkozatot,"

(4) A R. 3. $ (17) bekezddse hatrilydt veszti.

3.S

A R. 5. $ (3) bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(3) A frit6si t6mogaris irituti kdrelmet Budapest Frivriros XVL kertiteti Onkormrinyzat
Polgdrmestere (tov6bbiakban: Polgrirmester) birdlja et."

4.S

A R. 8. $ (2) bekezd6se hely6be az al6bbi rendelkez6s l6p:

,,(2) Rendkiviili telepiil6si tiirnogates akkor rillapithat6 meg, ha a k6relmez6 csakidjriban az

egy f6re jut6 havi nett6 jdvedelem a nyugdijminimum 150%-rit, egyediikill6 ds kiskoru
gyermekdt egyediil nevel<i, valamint egyszem6lyes h6aart6sban 616 esetdn arnak a 200o/o-irt

nem haladja meg."

s.s

A R. 10. $ (4) bekezddse hatilly6t vesai.

6.$

A R. 1 1. $ (2) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s [6p:

,,(2) Az ikerszuldsi t6mogatast a gyermekek 1 6ves kor6ig lehet ig€nyelni."

8.$

(1) A R. 15. $ (2) bekezd6se hat6ly6t vesai.

(2) A R. 15. $ (6) bekezddse helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l€p:

7.$

A R. 14. $ (1) bekezd6se helydbe az al6bbi rendelkezes l6p:

,,(1) K6ztemet6s elrendeldse esetdn az eltemettet6sre kdteles szem6lyt megtdrit6si

iOtelezetts6ge al6l r6szben vagy egdszben mentesiteni lehet, amennyiben a kdtelezett szem6ly

csalidj 6nak igy f6re jut6 havi nett6 jdvedelme nem haladja meg a nlugdijminimum 200%-

at-"
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,,(6) Az eljards kdrelemre indul. A kdrelmet a Polgiirmesteri Hivatalba kell benyujtani. A
term6szetbeni juttatrisk6nt nyrijthat6 trizifa ir6nti kdrelmet, valamint a rezsikdltsdgek
megfizet6s6hez nytjthat6 rendkivtili telepiildsi tdmogat6s irdnti k6relmet a Napraforg6
Csaldd- 6s Gyermekj6ldti Kdzpont (tovribbiakban: Napraforg6 Kdzpont) k6zremrikrjd6sdvel
kell benyujtani."

(3) A R. 15. $ (8) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(8) Az e rendeletben szab6lyozott trimogat6sok term6szetbeni ell6t6s formdjdban is
nytjthat6k. Termdszelbeni ellatAs kiildndsen az ftkez€si utalv6ny, a t:itzifa, dlelmiszer, a

tankdnyv- 6s tanszerviisiirkls trimogat6sa, a tandij, a k<jziizemi dijak, illetve a
gyermekintdzm6nyek t6rit6si dijdnak kifizetdsdhez nyujtott t6mogatris."

(4) A R. 15. $-a a kdvetkezo (11) bekezddssel eg6sziil ki:

,,(l l) Amennyiben a havi rendszeressdggel foly6sitott telepiil6si trimogat6s foly6sit6s6nak ideje

alatt az ell6t6sban r6szes0l<i szem6ly

a) lakcime - a XVI. keruleti Onkormdnyzat illetdkess6gdt drintoen - megviiltozik, a

lakcimv6ltoz6s h6napjrinak utols6 napjrlval,

b) elhal6lozik, az elhalilozisinak napjdval,

c) jogosults6ga az 6ves feltilvizsg6lat eredm6nyekdnt megsziinik, ajogosults6got megsziintet6

hatdtozat meghozatala h6napjanak utols6 napj6val

a t.irnogatest meg kell sztintetni."

e.$

A R. 16. $ (7)-(8) bekezddse hely6be az alibbi rendelkez6s ldp:

,,(7) Az e rendeletben szab6lyozott elkitisok ism6telt meg6llapitris6nak feltdtelek6nt a

Polgrlrmester el6irhatja a Napraforg6 Kdzponttal val6 egyiittmiikdddst, melynek rdszletes

tartalm6t a Napraforg6 Kdzpont az Onkorm6nyzattal egyiittmr.ik 6dve hatdrozza meg, majd

en6l az iigyfelet 6rtesiti, A k6relmez6 az egytittmrikdddsben foglaltak teljesit6sdig e rendelet

szerint tov6bbi tamogatasban nem r6szesitheto.

(8) A rezsikdtts6gek megfizet6s6hez nyrijthat6 rendkiviili telepiil6si t6mogat6s foly6sitrisdnak

fettdtelek6nt a Polgrirmester el6irhatja a Napraforg6 Kdzponttal val6 egyiittmrikdd6st."

2. ZA16 rendelkez6sek

10.$

Ez a rendelet a kihirdetds6t kdvet6 napon l6p hatrilyba.

Kov6cs Pdter

polg6rmester

Dr. Csomor Ervin
jegyz6

A rendelet kihirdewe: 2020. ..
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Budapest F6viros XVI. keriileti Onkorminyzat K6pviselGtestiilet6nek
.., D020. (.. ...) iinkorm inyzati rendelet indokolisa

a szoci6lis 6s gyermekv6delmi telepiil6si timogatrisokr6l sz616

I 12015, (tr. 23.) tinkorminyzati rendelet m6dosit{s6r6l

Altaltinos indokol6s

A szocirllis 6s gyermekvddelmi telepiildsi tdmogat6sokr6l sz6[6 rendelet feliilvizsgrilat6t egyresd az

aktualis jogszab6lyi ktimyezethez val6 alkalmazkod6s, mrisr6sa a jogalkalmazds soran felmeriilt
m6dosit6si ig6nyekre val6 reagiil6s tette sztiks6gess6.

R6szletes indoko16s

1.$-hoz

A rendelet bevezet6 r6sz6nek technikai jellegti m6dosit6srit tartalmazza.

2.$-hoz

A lakhatasi tiimogat6sra val6 jogosultsag j6vedelemhatar6t szabilyozza, valamint a k6relem

benyrij trisara von atkoz6 szabllyt 6s hat6lyon kivtil helyez6 rendelk ezdsl tarlalmaz.

3.$-hoz

Technikai jellegri m6dosit6st tartalmaz.

Rendkivtili telepiil6si tiimogatdsra vonatkoz6 jogosultsdgi kit6riumot foglal magaba'

5.$-hoz

Hat6lyon kiviil helyez6 rendelkez€st tattalmaz.

6.$-hoz

Az ikersziildsi ttirnogatris benytjt6siira vonatkoz6 hat6rid<it szabilyozza'

7.$-hoz

A kdztemet6s megteritdsere vonatkoz6 rendelkezdst tartalmaz'

4.$-hoz
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8.$-hoz

A rendszeres teleptildsi trimogat6s megsziintet6s6vel kapcsolatos szab6lyokat foglalja mag6ban,

valamint technikai m6dositesokat 6s hatdlyon kivtil helyez<i rendelkezdst tartalmaz.

9.$-hoz

Technikai jellegri m6dositrist tartalmaz.

10.$-hoz

Hat6lyba ldptet6 rendelkezdst tartalmaz.
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Kdthasdbos forma!

Budapest F6viros XVI. keriileti
6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiiletdnek
,., D020, (.....) tinkormdnyzati rendelete

KIVONATOS FORMABAN!

Budapest F6vrfuos XVI. keriileti Onkormrinyzat
Kdpvisel6+esttilete a szocidlis igazgat6sr6l ds

szoci6lis ell6trisokr6l sz6l6 1993. 6vi III.
tdrvdny 10. $ (1) bekezddsdben, 26. $-dban, 32.

$ (3) bekezd6s6ben, 48. $ (4) bekezddsdben
valamint a gyermekek vddelmdr6l 6s a

gy6mtigyi igazgatiisr6l sz6l6 1997. dvi XXXL
t6rv6ny 18. $ (2) bekezd6sdben kapott
felhatalmazas alapjan, Magyarorsz6g helyi
dnkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX.
tdrvdny 23. $ (5) bekezd6s 11a. pontjriban, a

szoci6lis igazgatrisr6l ds szociiilis ell6t6sok6l
sz6l6 1993. 6vi III. tdrv6ny 2. $-riban, 25. $ (3)

bekezd6s b) pontj6ban 6s 45. $ (l)
bekezdds6ben meghat6rozott feladatkdrdben
ellina a teleptil6si tiimogat6sok
megrlllapit6siinak, kifi zet6sdnek, foly6sitasAnak,
valamint ellen<jrzdsdnek szabrilyair6l a

k6vetkez6 rendeletet alkotja:

3.$
i...1

(4) Lakhatdsi td.mogatasra jogosult az a szem6ly,

akinek a hriztartrisdban az egy fogyasaAsi

egysdgre jut6 havi jdvedelem nem haladja meg

az dregsdgi nyugdij mindenkori legkisebb

6sszeg6nek (tov6bbiakban: nyugdijminimum)
270"h-6t,6s a hAztartas tagjai egyikenek sincs

vagyona. Az egy fogyaszt6si egys6gre jut6 havi

dvedelem megegYezik
Osszjdvedelm6nek 6s a fogY
6sszegdnek hiinyadosrival

a hdziarlis
aszttisi egys6gek

Budapest F6viros XVI. keriileti
6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek a

szocirilis 6s gyermekv6delmi telepiil6si
t6mogat{sokr6l szrili

1/2015. (II. 23.) tinkorm6nyzati rendelete

Budapest Fovriros XVI. Keriileti dnkorm6nyzat
Kdpvisel6-testt.ilete a szociiilis igazgat6sr6l 6s

szoci6lis ell6t6sok6l sz6l6 1993. dvi III.
t<irv6ny 132. $ (4) bekezdds g) pontjdban kapott
felhatalmaz6s alapjrin, a Magyarorsz6g helyi
dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX.
tdrvdny 23. $ (5) bekezd6s 11. pontj6ban
meghatiirozott feladatkdrdben elj6rva
figyelemmel a szoci6lis igazgat6sr6l 6s

szociiilis ell6t6sok6l sz6l6 1993. 6vi III.
tcirv6ny 10. $ (1) bekezdds6ben, a 25. $ (3)
bekezd6s b) pontjaban, a 45. $ (1)

bekezd6s6ben, 6s a 48. $ (4) bekezddsdben,

valamint a gyermekek v6delmdrol 6s a

gyrirniigyi igazgatasr6l sz6l6 1997 . 6vi XXXI.
tdrvdny 18. $ (2) bekezddsdben foglaltakra - az

aLibbi rendeletet alkotja:

3.S
t...1

(4) Lakhat6si tifunogatiisra jogosult az a

szem6ly, akinek a hriztart6s6ban az egy

fogyasztdsi egys6gre jut6 havi jdvedelem nem

haladja meg az dregsdgi nlugdij mindenkori
legkisebb dsszegdnek (tov6bbiakban:

nlugdijminimum) 250%-6t, 6s a hriztart6s tagjai
egyikdnek sincs vagyona Az egy fogyasa6si
egysdgre jut6 havi j6vedelem megegyezik a

hriatartrls 6sszj dvedelmdnek ds a fogyaszt6si

egysdgek 6ssze96nek hrinyados6val.

a szocidlis 6s gyermekv6delmi telepiil6si
timogatrlsokr6l sz6l6

1/2015. (II. 23.) iinkormdnyzati rendelet
m6dositisi16l

t...1
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a) a lakds nagys6gd,t hitelt 6rdeml6en igazol6 a) a lak6s nagys6g6t hitelt 6rdeml<ien igazol6
iratot, iratot, vagy nyilatkozatot,

(l 7) (Halily6t veszti.)(1 7) Lakhatisi t6mogat6sban nem r6szesitheto,
aki normativ lak6sfenntart6si t6mogatrisban
vagy ad6ss6gcscikkentdshez kapcsol6d6
lak6sfenntart6si tiimogat6sban rdszesiil.

s.s
t...1

(3) A fiit6si timogat6s ir6nti kdrelmet Budapest
Foviiros XVI. keriileti OnkormriLnyzat

Polg6rmestere (tov6bbiakban: Polg6rmester) a
kdrelem benyfjt6srira rendelkez6sre 6116

hatarid6 lej6rtdt kdveto 30 napon beltil biralja
el.

(13a) A lakhatisi t{mogatdsra val6
jogosultsdg ism6telt megdllapitdsa irdnti
k6relem a kordbbi jogosultsrlg id6tartama
alatt, annak megsziin6s6t megel6z6 I
h6napban is beny(jthat6. Ebben az esetben
az rii iogosultsdgot a korribbi jogosultstig
megsziin6s6t ktivet6 naptr5l kell
megrillapitani.

t...1

(16) t...1

(3) A fiitdsi t6mogatds irAnti kdrelmet Budapest

F6viiros XVI. keriileti OnkormriLnyzat

Polg6rmestere (tov6bbiakban: PolgriLrmester)

birdlja el.

(2) Rendkiviili telepiil6si t6mogat6s akkor

6llapithat6 meg, ha a k6relmez6 csal6dj6ban az

egy f6re jut6 havi nett6 jdvedelem a

nyugdijminimum l50oh-6t, eryedii16116 6s

kiskorri gyermek6t eryediil nevel6, valamint
egyszem6lyes hdztartisban 616 eset6n annak a

2000 -6t nem haladja meg.

10.$
t...1

t...1

(16) t...1

10.

t...1

(4) Amennyiben az eltemettet6 a temetdsi

kdlts6g teljes dsszegdt nem tudja 6ner6b6l

s.$
t...1

$

l
8 8.$

t...1

$

kifizetni, a temetds k6ltsdgeihez val6

hozztt rirukisk6nt mdl ossa b6l k6lcs6n is

(4) (Hat6lyrit vesai.)

t

(2) Rendkivtili teleptil6si tdmogatas akkor
rlllapithat6 meg, ha a k6relmez6 csalidj6ban az

egy f<ire jut6 havi nett6 jtivedelem a

nyugdijminimum 150%-at, egyedtil6lo eset6n

annak a200%o-itt nem haladja meg.
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nlujthat6. A kdlcs6n dsszegdt r6szletekben
vissza kell fizetni, melyre meg6llapodist kell
kdtni.

11. $
t...1

ll.$
tl

(2) Az ikersztil6si t6mogatrist a gyermekek 6 (2) Az ikersztil6si t6mogat6st a gyermekek I
h6napos kordig lehet ig6nyelni. 6ves kor6ig lehet igdnyelni."

t4.s
(1) Kdztemetds elrendeldse eset6n az
eltemettet6sre kdteles szemdlyt megl6rit6si
kdtelezettsdge al6l r6szben vagy eg6szben
mentesiteni lehet, amennyiben a kdtelezett
szemdly csal6djanak egy f6re jut6 havi nett6
j6vedelme nem haladja meg a nyugdijminimum
100%-6t.

14.$
(l ) Kdaemetds elrendeldse esetdn az

eltemettet6sre kdteles szemdll.t megtdrit6si
kdtelezettsdge al6l rdszben vagy egdszben
mentesiteni lehet, amennyiben a kdtelezett
szem6ly csalidj6nak egy f6re jut6 havi nett6
dvedelme nem haladja meg a nyugdijminimum
200" -6t."

ls.s
t...1

(2) A K6pvisel6-testiilet a temet6kr6l 6s a
temetkezdsr6l sz6l6 1999. 6vi XLI[.
tdrv6nyben szab6lyozott szoci6lis temetdssel
kapcsolatos hataskdreit a Polg6rmesterre
ruhinzaAt.

t...1

(6) Az eljriLrds k6relemre indul. A k6relmet a
Polgifu'mesteri Hivatalba kell benyujtani. A
term6szetbeni juttatask6nt nlujthat6 tizifa
ir6nti kdrelmet, valamint a rezsikdlts6gek

megfizet6s6hez nyujthat6 rendkivtili teleptildsi

tilmogat6s irrinti k6relmet a Napraforg6
Gyermekj6ldti Kdzpont 6s Csal6dsegit6

Szolgdlat (tovribbiakban: Csakidsegito

Szolgrilat) kdzremtikdd6s6vel kell benyujtani.

ls.$
t...1

(2) (Hat6ly6t vesai.)

(6) Az elj6r6s kdrelemre indul. A kdrelmet a

PolgArmesteri Hivatalba kell benyujtani. A
termdszetbeni juttat6skdnt nyujthat6 trizifa ir6nti
k6relmet, valamint a rezsikdltsdgek

megfi zet6sdhez nyujthat6 rendkivtili teleptil6si

t6mogatAs iranti kdrelmet a Napraforg6
Csal6d- 6s Gyermekjdl6ti Kiizpont
(tovdbbiakban: Napraforg6 Kiizpont)
kdzremiikdd6s6vel kell benyfjtani."

tl

(8) Az e rendeletben szabitlyozott trirnogat6sok

term6szetbeni ell6t6s formAj Aban is nyuj that6k.

Term6szetbeni ell6tas kiiltindsen az Erzs6bet-

utalvrlny, a fizifa, dlelmiszer, a tankdnyv- 6s

tanszervasarl6s trimogat6sa, a tandij, a

kdztizemi dijak, illetve a gyermekint6zmdnyek

t6rit€si dij6nak kifizet6s6hez nyijtott

(8) Az e rendeletben szab6lyozott tAmogatiisok

term6szetbeni etkit6s form6j6ban is nyrijthat6k.
Term6szetbeni eltatAs kiildndsen az 6tkez6si

utalvdny, a tizifa, 6lelmiszer, a tanktinyv- 6s

tanszerv6siirliis temogadsa, a tandij, a k6ziizemi

dijak, illetve a gyermekintdzm6nyek tdritdsi

dijrinak kifi zetdsdhez nyrijtott tiimogat6s.

t6mo tes.

t...1
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t..l

(7) Az e rendeletben szabdlyozott ell6t6sok
ismdtelt meg6llapitds6nak felt6telekdnt a
Polgdrmester el6(rhatja a Csal6dsegito
Szolg6lattal val6 egytittmtikdd6st, melynek
r6szletes tartalmet a Csal6dsegit6 SzolgAlat az
Onkormiinyzattal egytittmiik6dve hattrozza
meg, majd enol az iigyfelet 6rtesiti. A
k6relmez6 az egytittmrikdd6sben foglaltak
teljesit6sdig e rendelet szerint tovribbi
tiirno gat6sban nem rdszesithet6.
(8) A rezsikdltsdgek megfizet6s6hez nyrijthat6
rendkiWli telepiil6si temogatAs foly6sitrisrfurak

felt6telek6nt a Polgdrmester el6irhatja a

Csakidsegit6 Szolgdlattal val6 egyiittmiikdd6st.

(11) Amennyiben a havi rendszeress6ggel
folytisitott telepiil6si tfmogatds
foly6sitrisrlnak ideje alatt az ellftfsban
r6szesiil6 szem6ly
a) lakcime - a XVI. keriileti 6nkorminyzat
illet6kess6g6t 6rint6en - megvriltozik, a

lakcimvdltozris h6napjinak utols6 napjrival,
b) elhah{lozik, az elhakllozrlsrinak napj:ival,
c) jogosultsiga 

^z 
6ves feliilvizsg{lat

eredm6nyek6nt megsziinik, a jogosultsigot
megsziintet6 hatfrozat meghozatala
h6napj{nak utols6 napjdval
a tdmogatdst meg kell sziintetni.

(7) Az e rendeletben szabdlyozott elkitrisok
ism6telt meg6llapitdsdnak feltdtelekdnt a

Polg6rmester el6irhatja a Napraforg6
Kiizponttal val6 egyiittmriktiddst, melynek
r6szletes tartalmet a Napraforg6 Kdzpont az

Onkorm6nyzattal egyiittmrikddve hat rozza
meg, majd errol az iigyfelet drtesiti. A
kdrelmez<i az egyiittmrikdddsben foglaltak
teljesit6s6ig e rendelet szerint tov6bbi
trimogat6sban nem rdszesithet6.
(8) A rezsiktiltsdgek megfizetdsdhez nyujthat6
rendkivrili telepiildsi t6mogat6s foly6sitrisiinak
feltdtelekdnt a Polgdrmester elciirhatja a

Naprafo196 Kiizponttal val6 egytittmrikdd6st.

16.s
t...1


