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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2013. évi költségvetését megalapozó rendeletek módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja 
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az államháztartásan kívüli forrás 
átvétele, átadása. A rendelkezés végrehajtása érdekében módosítani szükséges a "Kőbánya 
Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati 
rendeletet és aszociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 
23.) önkormányzati rendeletet. A módosítások hatálybalépését követően a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben - a "Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj és a gyógyászati 
segédeszköz támogatásával, valamint a rászoruló idősek és gyermekek részére ünnepi 
alkalommal adható ajándékcsomag vagy vásárlási utalvány elbírálásával kapcsolatban - a 
rendelkezési jogkör gyakorlójául a Képviselő-testület kerül megjelölésre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról 
szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet, valamint a "Kőbánya Számít Rád" szociális 
alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2013. január 23. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013. ( ... ... )önkormányzati rendelete 

aszociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet, valamint a "Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi 

ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés ll. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"9. § (l) A képviselő-testület szociális ügyekért felelős bizottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) kiírja, a Képviselő-testület elbírálja az idősek üdültetésével kapcsolatos pályázatot 

(2) A Bizottság kiírja és a Képviselő-testület a szociális rászorultság figyelembevételével 
elbírálja a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázatot 

(3) A Képviselő-testület dönt a rászoruló idősek és gyermekek részére ünnepi alkalommal 
adható ajándékcsomag vagy vásárlási utalvány ajándékozásáról." 

2.§ 

A "Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

"(2) Az Ösztöndíjat a Képviselő-testület az első félévben szeptembertől januárig, a második 
félévben februártól júniusig öt-öt hónap időtartamra állapítja meg." 

3.§ 

A Rendelet 5.§ (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(1) Az Ösztöndíjat elnyerő tanulók számát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről szóló rendeletben 
meghatározott előirányzat figyelembevételével a Képviselő-testület határozza meg." 

4.§ 

A Rendelet 12. §(l) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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"(l) Ha a tanuló az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanulmányait megszakítja, 
köteles erről a Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni. Az ösztöndíj folyósítását a polgármester 
megszakítja, ha a tanulmányait a tanuló önhibájából nem folytatja. 

(2) A polgármester az ösztöndíj folyósítását megszakítja, ha a tanulót fegyelmi büntetésben 
részesítették, vagy az igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a tíz órát." 

5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 
l-jei hatállyal szigorította az államháztartásen kívüli pénzátadás, illetve pénzátvétel 
szabályait. Erre tekintettel a korábban bizottsági átruházott hatáskörben meghozott egyes 
pénzeszközátadással járó döntéseket a jövőben csak a Képviselő-testület hozhatja meg. Az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását megelőzően - az 
előirányzatok rendelkezési jogosultságának helyes meghatározása érdekében - szükséges az 
előbbi körbe tartozó bizottsági hatáskört meghatározó rendeletek módosítása. Ennek 
megfelelőerr javasolja a módosítás a "Kőbánya számít Rád" tanulmányi ösztöndíjjal, illetve 
egye szociális juttatásokkal kapcsolatos hatáskörök megváltoztatását 

3 


