
BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

Kdsztilt a Polgdrmester 2020. dprilis 6-ra tervezett ddntdsdnek meghozatala cdljdbdl
Kdszitette: Erddsnd dr. Kocsis Helga Humdn Ugtosztdlyvezetd

Tdrgr: Javaslat a szociiilis 6s gyermekv6delmi
telepiildsi trirnogat6sok6l sz6[6 rendelet
m6dositrisrira

A koronavfrus-j6wany miatt Magyarorszdg KormAnya - a 4012020 0ll. I 1.) Korm. rendelet
alapj6n - vesz6lyhelyzetet hirdetett ki Magyarorsz6g eg6sz teriiletdre. A vesz€lyhelyzetet
2020. marcius 30. napj6n az Orsz6ggyril6s meghosszabbitotta.

A koronavirus terjed6s6vel 6sszefiigg6sben, a j{rtiny lassit6sa drdek6ben tdbb olyan
korlitoz6 intdzkeddsre volt sztiksdg, amelyek alapvettien drintik a munkavdllal6k
kerestikdpessdget.

Mindamellett, hogy a Kormiiay tdbb int6zkeddst is hozott a magy gazdas6g ds a

munkahelyek vedelme 6rdek6ben, helyi szinten is szeretndnk segiteni azon munkavdllal6kat,
akiknek munkaviszonya a koronavirus-j6rvany kdvetkeadben szrint meg, ds idoszakosan vagy
tart6san nem tudj6k keresStev6kenys6giiket folltatni.

E c6lb6l a szoci6lis ds gyermekv6delmi telepiil6si t6mogatdsokr6l sz6l6 rendelet m6dosit6sdt
javaslom oly m6don, hogy a rendkiviili teleptil6s tdmogat6sok k6re kib6v0l egy

,,vesz6lyhelyzeti trlmogauissal", melyet fent jelzett munkav6llal6k igdnyelhetnek. (I. sz.

mell6klet)

E rendelet-m6dositds kieg6sziti az Onkormrinyz at 6llal ez id6ig hozott azon intdzked6sek
kdr6t, melyeket a koronavirus te{ed6se, 6s aj6rv6ny kdvetkezmdnyei enyhitdsdnek 6rdekdben

hozott.

K6rem a tisztett K6pvisel6 asszonyt / Kdpvisel6 urat 6s a tisztelt Bizofisagi tagokat, hogy a

jelen el6terjesa6s mell6kletdben szerepl6 rendelettervezetel a kikiitdes soran mesieltilt
hatdrid6ie ig6ny szerint 6szrevdtelezni, 6s v6lemdny6t a eter b 16.hu e-mail cimreS

megktildeni sziveskedj en

Rendeleti javaslat: Budapest F<iv6ros XVL kertileti Onkormrlnyzat
Polg6rmestere - a katasztr6favddelemr<il 6s a hozzit

kapcsol6d6 egyes tSrvdnyek m6dosit6sar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXUII. t6rveny 46. $ (4) bekezddse alapjan - megalkotja
Budapest F6vriros XVI. keruleti Onkormdnyzat Kdpvisel<i-

testiilet6nek a szocidlis 6s gyermekvddelmi telepUl6si

tiiLrnogatiisokr6l sz6l6 l/2015. ([. 23.) dnkormrinyzati
rendelet m6dositrisrir6l szolo . . ../2020. (. . . ') dnkormanyzati
rendeletdt.

c* lao/o

Tisztelt K6pvisel6 asszony!
Tisztelt K6pvisel6 rir!
Tisztelt Bizottsigi tagok!



Budapest, 2020. iprilis 3.

Tdrv6nyess6gi szempontb6l megfelel6:

,,{/o cc, t

-!" *.-tt
Acs Anik6

alpolg6rmester

Dr. Csomor Ervin

legyzd

Mell6klet:
a szoci6lis 6s gyermekv6delmi telepiildsi tAmogatrisokr6l sz6l6 rendelet m6dositrisrfu6l sz6l6
rendelet-tervezet ds annak k6thas6bos dsszevetdse

V6lem6nyezdsre iavasolt bizotts6e:
Egdszs6giigyi ds Szoci6lis Bizotts6g



l. sz. melldHet

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilet6nek
...12020. (.....) iinkorm flnyzati rendelete

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormiinyzat Polgdrmestere - a katasztr6fav6delemr<il 6s a

hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6sar6l sz6l6 2011. dvi CXXVII. tdrvdny 46. $ (4)
bekezd6se, valamint a szoci6lis igazgat6sr6l 6s szocidlis ell6trisokr6l sz6l6 1993. 6vi III.
trirvdny (a tov6bbiakban: Szoc. tv.) 10. $ (l) bekezdds6ben, 26. $-6ban, 32. $ (3)
bekezd6sdben, 48. $ (4) bekezd6sdben, valamint a gyermekek vddelm6rol 6s a gyrim0gyi
igazgatrisr6l sz6l6 1997. dvi XXXI. tdrv6ny 18. $ (2) bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s
alapjrin - a Kdpvisel6-testiiletnek a Magyarorszdg helyi dnkormanyzalair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. tdrvdny 23. $ (5) bekezd6s 11a. pontj6ban, a Szoc. w.2. $-6ban,25. $ (3)
bekezdds b) pontj6ban 6s 45. $ (1) bekezd6sdben meghat6rozott feladatkcirdben eljarva a

telepiil6si tiimogatasok meg6llapit6srlnak, kifizet6sdnek, foly6sit6srlnak, valamint
ellen6rz6s6nek szab6lyair6l a kdvetkez6ket rendeli el:

l. Altalinosrendelkez6sek

r.$
(1) Budapest Frivriros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testUlet6nek a szoci6lis 6s

gyermekvddelmi telepiil6si t6mogatrlsok6l sz6l6 1/2015. (ll. 23.) dnkormdnyzati rendelete

(tov6bbiakban: R.) 1. $ (1) bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(l) Lakhat6ssal kapcsolatos rendszeres kiad6sok visel6s6hez nyujthat6 telepiildsi

trimogatrls, 18. 6let6v6t betdltdtt tart6san beteg hozz|tartoz6jrinak az 6pol6s t'
gondozasit v6gz6 szem6ly r6sz6re foly6sithat6 telepiil6si t6mogat6s, 8 $-ban
szabilyozotl rendkivtiti telepiil6si tiimogat6s ds temetds kdltsdgeihez val6

hozzijrirulaskdnt meg6llapithat6 rendkiviili telepiildsi t6mogat6s valamint

veszdlyhelyzeti t6mogat6sk6nt meg6llapithat6 rendkiviili teleptl6s timogatris ir6nt

k6relmet az a Budapest F<ivrfuos XVL keriiletdben (tov6bbiakban: Kertilet) bejelentett

lak6hellyel rendelkez6 termdszetes szemdly nyijthat be, aki egyben a szocialis

igazgatasr6l 6s szoci6lis ell6tasok6l sz6l6 1993.6vi III. tdrvdny (tovabbiakban: SA.) 3.

$-rinak szemdlyi hatrilya alatt 611 6s 6letvitelszeriien is a Keriiletben lakik'"

(2) Az R. l. $ -a a kSvetkez6 (6) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,,(6) Veszdlyhe lyzeti tdmogataskdnt megiillapithat6 rendkivtili teleptildsi t6mogat6s

irrinti k6relmet az orszitggytl€s vagy Magyarorsz6g Kormanya iital elrendelt

veszdlyhelyzet fenn6lliisa alatt lehet benyrijtani."

a szociilis 6s gyermekv6delmi telepiil6si t6mogatisokr6l szo16

ll20l5. (II. 23.) tinkorminyzati rendelet m6dositisf16l



2.S

Az R. 9. $ (1) bekezd6se az alabbi e) ponttal egdszUl ki:

,,e) veszdlyhelyzeti t6mogat6sk6nt."

3.S

Az R. III. fejezete az alfibbi 9. alcimmel eg6sz[l ki:

,,9. Vesz6lyhelyzeti tdmogatisk6nt megfllapithat6 rendkiviili telepiil6si tdmogatis

l3/A. $ (1) Veszdlyhelyzeti tianogat|sban az a szem6ly r6szesiilhet, akinek
munkaviszonya a koronavirus jrirvdny kdvetkeztdben szrint meg, 6s emiatt
keres<itevdkenysdget id6szakosan vagy tart6san nem tud folytatni.

(2) A munkaviszony megsziin6s6r6l munkriltat6i igazol6st sztiks6ges benyujtani.

(3) Amennyiben a kdrelem benyujtasakor az tigyfdlnek nem rlll rendelkezdsere a (2)
bekezd6sben foglalt igazokis, ugy munkaviszonya megsz[in6sdr6l biintet6jogi
felel6ss6ge tudatdban e rendelet 1. sz6mri mell6klet6ben tal6lhat6 formanyomtatviiny
kitdlt6s6vel nyilatkozik.

(4) A (3) bekezddsben foglalt nyilatkozat kitdltds6vel a k6relmez6 egyben v6llalja, hogy
a nyilalkozalal al6trlmasa6 igazolast az Orszirggyilis vagy Magyarorszilg Kormdnya
iiltal elrendelt vesz6lyhelyzet elharultat kdvetti 30 napon beltil bemutatja.

(5) Vesz6lyhelyzeti t6mogat6st annak a szem6lynek lehet nyujtani, akinek csal6dj6ban

az egy f&e jut6 havi nett6 j6vedelem nem haladja meg a nyugdijminimum 250%-6t
(71.250.- Ft), egyediilill6 6s kiskoru gyermek6t egyediil nevel6, valamint egyszem6lyes

hriztartasban 616 eset6n annak 300%-6t (85.500.- F0.

(6) Egy csal6don beltil egy szem6ly r6szesiilhet t6mogatrisban.

(7) Az egy alkalommal meg6llapithat6 t6mogatris tisszege maximum a nyugdijminimum
200%o-a (57.000.- F0.

(8) A t6mogat.,is foly6sitdsa elstidlegesen foly6sziimlara tdrt6nik'

(9) A trimogat6s nem vonatkozik azon szem6lyre, aki a koronavirus jrirv6ny id6szaka

alatt beteg6llomiinyban van 6s ennek okrin tdppdnzben r6szestil.

(10) Amennyiben a k6relmez6 a (4) bekezd6sben foglalt k6telezetts6g6nek nem tesz

eleget, a t6mogatiis visszafizet6s6re kdteles."

4.$

AzR. az 1. sz6mri mell6klettel egdsziil ki.



2. Zi16 rendelkez6sek

s.$

Ez a rendelet a kihirdet6sdt kdvet6 napon ldp hatdlyba.

Koviics Pdter
polg6rmester

Dr. Csomor Ervin
jegyz6



Altal6nos indokokis

A rendelet annak drdek6ben kertilt megalkotrisra, hogy helyi szinten segiteni tudjuk azon
munkavrillal6kat, akiknek munkaviszonya a koronavirus jiiw6ny k6vetkezt6ben szrint meg 6s

id<iszakosan, vagy tart6san nem tudjrlk keres6tevdkenys6gtket foly.tatni.

R6szletes indokokis

r.s
A rendelet hatillyrir6l rendelkezik.

2.$
Uj trimogatrisi formrir6l rendelkezik.

3.$
A veszdlyhelyzeti tfunogatrlsra vonatkoz6 szablly okat tartalmazza.

4.S

A rendelet mell6klet6r6l rendelkezik.

s.s

Hat6lyba l6ptet6 rendelke zdsl lartaknaz.



l. szdm melldklet a.../2020. (.....) dnkormanyzati

rendelethez

NYILATKOZAT

(kitolt6se kdtelez6)

Alulirott (ndv) mint t6mogat6st ig6nyl6

(sziitet6si hely, id<1)

(lakcim)

nyilatkozom, hogy a fenn6ll6 koronavirus-jrlrvriny kdvetkezt6ben munkaviszonyom

megsztnt, 6s emiatt keres6tevdkenys6get id<iszakosan vagy tart6san nem tudok fol)'tatni.

Nyilatkozom tovibb6, hory koronavirus-jdrvdny miatt nem dll m6domban beszerezni a

munkiltat6t6l a sztiks6ges igazoldst a munkaviszonnyal kapcsolatos viltozds16l.

AMENNYIBEN NEM TUD BECSATOLNI IGAZOLAST, A KOVETKEZ6 PONTOT
KITOLTESE KOTELEZ6I

1.) Kdrelmez6

Munkfltat6

neve

Munkdltat6

clme:.............

Munk6ltat6 telefonszdma:

2.) Kdrelmez6vel kdzds h6ztat6sban 616 hrizastrirs/dlettrirs

Munk6ltat6

neve:...........,.

Munk6ltat6

cime:..........,.,



Munkriltat6 telefonsziima:

Vdllalom, hory a fentiekben tett nyilatkozatomra vonatkoz6 igazoldst az Orszdgryiil6s
vary Magrarorszrig Kormrinya dltal elrendelt vesz6lyhelyzet elhrirultit kdvet6 30 napon
beliil bemutatom.

Tudomdsul veszem, hory amennyiben e ktitelezetts6gemnek nem teszek eleget, az
iiryemben elj6rri kiizigazgatdsi hatrisrig a tdmogat{s visszafizetds6re kiitelez.

Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot - az 6ltalanos kdzigazgatlsi rendtartrisr6l sz6l6 2016. 6vi
CL. tdrv6ny 63. $-a, valamint a szoci6lis igazgatdsr6l 6s szoci6lis elkitrisokr6l sz616 1993. 6vi
III. tv. (Sa.) 10. $ (1) bekezd6se alapj6.Ln - a k6relmem drdemi elbir6l6sa drdekdben adtam.

Biintetojogi felel6ss6gem tudatriban kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltak a val6s6gnak
megfelelnek.

Tudomasul veszem, hogy ellenkezo esetben, az iigyemben eljafi kdzigazgat6si hat6s6g az

Szt. 17. $-6ban foglaltak szerint a p6nzbeli szoci6lis ell6t6s visszafizetdsdre kdtelez.

nyilatkoz6 al6ir6sa



Budapest F6vriros XYI. keriileti
6nkormdnyzat K6pviset6-testiilet6nek

U2015, (II. 23.) tinkormf nyzati rendelete

a szocidlis 6s grermekv6delmi telepiil6si
tdmogatrisokr6l

Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormrinyzat
Kdpvisel6-testtilete a szociiilis igazgat6sr6l 6s

szocielis elletAsok6l sz6l6 1993. 6vi III.
t6rvdny 10. $ (l) bekezd6s6ben,26. $-6ban, 32.

$ (3) bekezd6sdben, 48. $ (4) bekezd6s6ben

valamint a gyermekek v6delmdr<il 6s a

gyrimtgyi igazgatasr6l sz6l6 1997. 6vi XXXI.
t6rv6ny 18. $ (2) bekezd6sdben kapott
felhatalmaz6s alapj6n, Magyarorsz6g helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CL)OOCX.
tdrvdny 23. $ (5) bekezdds 1la. pontj 6ban, a
szocielis igazgatdsr6l 6s szoci6lis ell6t6sok6l
sz6l6 1993. 6vi III. ttirvdny 2. $-riban,25. $ (3)

bekezdds 6,) pontj6ban 6s 45. $ (1)

bekezddsdben meghatarozott feladatkdr6ben

eljarva a teleptil6si t6mogatrlsok

megrillapit6sanak, kifizetds6nek,

foly6sitdsanak, valamint ellen6rz6s6nek

szab6lyair6l a kdvetkez6 rendeletet alkotja:-

Budapest F6vdros XVI. keriileti
Onkormf nyzat K6pvise16-testiilet6nek

... 12020. (.....) iinkormdnyzati rendelete

a szoci6lis 6s ryermekv6delmi telepiil6si
t6mogatisokr6l sz616

1i2015, (IL 23.) tinkormrinyzati rendelet
m6dositdsd16l

KIVONATOS FORMABAN!

Kdthasdbos forma!

Budapest F6viiros XVI. ker[leti 0nkormrinyzat
Polg6rmestere - a katasztr6fav6delemr6l ds a
hozz6 kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek
m6dosit6srir6l sz6l6 2011, 6vi CXXVIII.
t6rvdny 46. $ (4) bekezd6se, valamint a

szocidlis igazgat6sr6l 6s szocidlis ell6t6sok6t
sz6l6 1993. 6vi III. tdrvdny (a tov6bbiakban:

Szoc. tv.) 10. $ (1) bekezddsdben, 26. $-6ban,
32. $ (3) bekezddsdben,4E. S (4) bekezd6s6ben,

valamint a gyermekek v6delm6r6l 6s a

gyrimiigyi igazgatdsr6l sz6lo 1997. dvi XXXI.
tdrvdny 18. $ (2) bekezd6sdben kapott

felhatalmaz6salapjrin-aKdpvisel<i-
testiiletnek a Magyarorszdg helyi
dnkormiinyzatair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXIX.
tdrvdny 23. $ (5) bekezd6s 11a. pontj6ban, a

Szoc. tv. 2. $-6ban, 25. $ (3) bekezd6s b)

pontj6ban 6s 45. $ (1) bekezd6s6ben

meghatarozott feladatkdrdben eljarva a

telepiil6si trimogatrisok megriLllapitasanak,

kifizet6s6nek, foly6sit6s6nak, valamint

ellen<irz6s6nek szabrilyair6l a kdvetkez6ket

rendeli el:



9. $ (1) Rendkivuli teleptil6si t6mogatds

6llapithat6 meg tov6bb6:

a) temetes kdlts6geihez val6 hozz6jarul6sk6nt,

b) ikersztildsi t6mogataskdnt,

c) t6boroz6si hozzitlito;lAskdnt,

d) nagycsal6dosok r6szdre tankdnyv
trimogataskdnt.

1. S (l) Lakhat6ssal kapcsolatos rendszeres

kiad6sok viselds6hez nyujthat6 teleptildsi
trimogat6s, 18. 6letdv6t betdltdtt tart6san beteg

hozzAlartoz6jinak az 6pol6s6t, gondoziisiit

vdgzo szemlly r6sz6re foly6sithat6 telepiildsi
tamogatas, 8. $-ban szab6lyozott rendkiviili
telepiil6si tiimogat6s ds temetds kdlts6geihez
val6 hozz6jrirul6sk6nt meg6llapithat6
rendkivtili teleptildsi tiimogat6s valamint
vesz6lyhelyzeti trimogatisk6nt
megdllapithat6 rendkivtili telepiil6s
timogatds irdnt k6relmet az a Budapest
F6v6ros XVI. keriilet6ben (tovdbbiakban:

Kertilet) bejelentett lak6hellyel rendelkez6
termdszetes szem6ly nyujthat be, aki egyben a

szociiilis igazgat6sr6l 6s szoci6lis ell6tasok6l
sz6l6 1993. 6vi III. tdrvdny (tov6bbiakban:

Szt.) 3. $-6nak szem6lyi hat6lya alatt 611 6s

dlewitelszenien is a Kertiletben lakik.

(6) Vesz6lyhelyzeti ttunogat6sk6nt
meg6llapithat6 rendkiviili teleptil6si t6mogatds
irrinti k6relmet az Orsz6ggyril6s vagy
Magyarorszitg Korm6nya 6ltal elrendelt
vesz6lyhelyzet fenn6ll6sa alatt lehet benyujtani.

9. $ (l) Rendkiv[li telepiil6si trimogat6s

6llapithat6 meg tov6bb6:

a) temet6s kdltsdgeihez val6 hozz6jrirul6sk6nt,

b) ikersztil6si t6mogat6sk6nt,

c) t6boroz6si hozz6jrirul6skdnt,

d) nagycsal6dosok r6sz6re tankdnyv

tamogataskdnt.

e) vesz6lyhelyzeti timogat{sk6nt.

l. S (l) Lakhat6ssal kapcsolatos rendszeres
kiadasok visel6sdhez nyujthat6 telepiil6si
t6mogat6s, 18. 6letdv6t betdltdtt tart6san beteg
hozz|tartoz6jinak az rlpol6srit, gondozils6t
vdgz6 szemdly rdsz6re foly6sithat6 telepiil6si
tiirnogates, 8. $-ban szabrilyozott rendkiviili
telepiil6si tdmogatris 6s temet6s kdlts6geihez
val6 hozz6j rirul6sk6nt megrillapithat6
rendkiviili telepiil6si trimogatiis ir6nt k6relmet
az a Budapest F6varos XVI. kertilet€ben
(tov6bbiakban: Keriilet) bejelentett lak6hellyel
rendelkez6 term6szetes szem6ly nyrijthat be,

aki egyben a szoci6lis igazgat6sr6l ds szocidlis
elkit6sokr6l sz6l6 1993. 6vi IIL tdrvdny
(tov6bbiakban: Szt.) 3. $-6nak szemdlyi hatrilya
alatt 611 6s dletvitelszenien is a Keriiletben
lakik.



III. fejezet III. fejezet

9. Vesz6lyhelyzeti timogatf sk6nt
megillapithat6 rendkiviili teleptl6si

t:imogatr{s

13/A. $ (1) Vesz6lyhelyzeti t6mogatasban az a
szem6ly r6szestilhet, akinek munkaviszonya a

koronavirus j6rvany kdvetkeztdben sziint meg,

6s emiatt keres6tev6kenys6get id6szakosan
vagy tart6san nem tud folltatni.

(2) A munkaviszony megszrin6s6r6l

munkriltat6i igazokist sziiks6ges benyujtani.

(3) Amennyiben a kdrelem benyrijtasakor az

iigyf6lnek nem 6ll rendelkezdsdre a (2)

bekezddsben foglalt igazolirs, rigy
munkaviszonya megsziin6s6r6l biintet6jogi
felel6ss6ge tudat6ban e rendelet 1. szrirnri

mell6kletdben tal6lhat6 formanyomtatv6ny
kitdlt6sdvel nyilatkozik.

(4) A (3) bekezddsben foglalt nyilatkozat
kitolt6s6vel a kdrelmezo egyben v6llalja, hogy
a nyilatkozat6t al6l6maszlS igazollst az

Orsz6ggyiilds vagy Magyarorsz6g Kormiinya
6ltal elrendelt vesz6lyhelyzet elhdrultrit kdvet6

30 napon beliil bemutatja.

(5) Vesz6lyhelyzeti tiimogat6st annak a
szemdlynek lehet nyfjtani, akinek csal6dj6ban

az egy fore jut6 havi nett6 jdvedelem nem

haladja meg a ntugdijminimtm 250%o'trl

(71.250.- Ft), egyediilill6 6s kiskoru gyermekdt

egyediil nevel6, valamint egyszemdlyes

hriztartrisban 616 eset6n annak 300%'at
(8s.s00.- F0.

(6) Egy csal6don beliil egy szem6ly r6szestilhet

t6mogat6sban.

(7) Az egy alkalommal megdllapithat6

tiimogat6s dsszege maximum a

nyugdijminimum 200 %-a (57.000.- Ft).



(8) A t6mogatas foly6sit6sa els6dlegesen
foly6sz6mlara tdrtdnik.

(9) A t{imogatAs nem vonatkozik azon
szem6lyre, aki a koronavirus j6rvriny id<jszaka

alatt beteg6llomanyban van 6s ennek okrin
tiipp6nzben r6szestl.

(10) Amennyiben a kdrelmez6 a (4)
bekezd6sben foglalt kdtelezettsdgdnek nem tesz
eleget, a t6mogat6s visszafizetds6re kdteles.


