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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

.M~ . számú előterjesztés 

aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-i 
ülésén alkotta meg a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet). A Rendelet a korábbi jövedelmi határok emelésével jelentősen bővítette 
az egyes szociális ellátásokra, illetve támogatásokra (a továbbiakban együtt: ellátások) jogosultak 
körét, valamint egyes ellátások összege is emelkedett. 

Az Önkormányzat felelős és kiegyensúlyozott gazdálkodása eredményeként a költségvetési 
helyzet lehetövé teszi, hogy újabb bővítésről és emelésről döntsön a Képviselő-testület. 

A módosítás legfontosabb célja a rászoruló jogosult személyek körének bövítése. A tervezet 
szerint 

a) tűzifa igénylése esetén családosok esetében az egy főre jutó jövedelem 114 OOO Ft-ról 
128 250 Ft-ra, egyedül élő esetében 142 500 Ft-ról l 56 750 Ft-ra, 

b) a temetési költségekhez nyújtott települési támogatás jövedelemhatára családosok esetében 
85 500 Ft-rólll4 OOO Ft-ra, egyedül élő esetében 99 750 Ft-ról l 42 500 Ft-ra, 

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás jövedelemhatára családosok 
esetében 57 OOO Ft-ról 85 500 Ft-ra, egyedül élő esetében 85 500 Ft-ról l l 4 OOO Ft-ra, 

d) gyógyászatisegédeszköz-támogatást is magában foglaló egészsegugyi támogatás 
jövedelemhatára családosok esetében 99 750 Ft-ról 114 OOO Ft-ra, egyedül élő esetében 135 375 
Ft-ról l 71 OOO Ft-ra 
emelkedik. 

További lényeges változás egyes ellátások összegszerű emelése. A tervezet szerint 
a) az alkalmanként nyújtható települési támogatás összege 5 OOO Ft-ról 8 OOO Ft-ra, 8 OOO Ft-ról 

l O OOO Ft-ra, gyermeket nevelő családok esetén pedig 2 OOO Ft-tal (8000 Ft-ról l O OOO Ft-ra, 
10 OOO Ft-róll2 OOO Ft-ra, 12 OOO Ft-ról 14 OOO Ft-ra), 

b) a kivételesen indokolt esetben évente legfeljebb egyszer adható települési támogatás 
maximális összege 20 OOO Ft-ról 25 OOO Ft-ra, 

c) az alkalmanként igényelhető tűzifamennyiség 2 m3-ről4 m3-re, 
d) a Rendelet l. mellékletében a temetési költségekhez való hozzájárulás összege az egy főre 

jutó havi nettó jövedelemtől fliggően 40 OOO Ft és 70 OOO Ft közötti összegről 50 OOO Ft és 
l 00 OOO Ft közötti összegre 
emelkedik. 



A tervezet szerint a gyógyászati segédeszköz mellett a továbbiakban az egészségi állapot 
megőrzését, illetve javítását szolgáló egészségügyi eszközre vagy szolgáltatásra is kérhető 

támogatás. A támogatási forma új elnevezése: egészségügyi támogatás. A módosítás által 
támogatás nyújtható olyan eszközökre is, amelyek nem minősülnek gyógyászati segédeszköznek, 
de javítják a kérelmező életminőségét (pl. inkontinencia betét, pelenka, katéter, oltás stb.). 
Egészségügyi szolgáltatás lehet például a gyógytorna, gyógymasszázs és egyéb rehabilitációs 
eljárások. A támogatás legfeljebb egy évre vonatkozó mennyiségre terjedhet ki. 

Megmarad a Rendelet szociális ellátások és szociális támogatások szerint differenciált rendszere. 
A szociális támogatások körében az ápolási támogatás és az egészségügyi támogatás esetében a 
folyamatos igénylés lehetőségét a pályázati felhívásban meg lehet teremteni azáltal, hogy a 
pályázat a tárgyév március l-jétől a következő év február utolsó napjáig kerül kiírásra. A január
februári időszakra vonatkozó forrás fedezetét az átmeneti költségvetésben biztosítani lehet. A 
pályázati forma szélesebb körű mérlegelési jogkört biztosít az Önkormányzatnak, és a feltételek 
rugalmasabb alakítását teszi lehetövé, amelyet az Önkormányzat által önként vállalt feladat 
esetében indokolt megtartani. 

A rendelet 26. §-ában meghatározott egyéb támogatást (karácsonyi ajándékcsomag vagy 
vásárlási utalvány, illetve tanévkezdési támogatás) a Humánszolgáltatási Bizottságtól a 
polgármester hatáskörébe indokolt áthelyezni. Az egyéb támogatási elemekre fordítható összeget 
a költségvetési rendelet tartalmazza, a támogatott személyekre széles körben biztosított a 
javaslattétel, ezért a konkrét támogatásról szóló döntésről nem szükséges bizottsági döntést hozni. 
A javaslatokat előzetesen meg lehet tenni a Polgármesteri Hivatal szociális ügyekért felelős 
szervezeti egységénéL 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
jogintézményből kivezetésre kerül az albérlet, és a lakbérhez is kizárólag önkormányzati bérlakás 
esetében vehető igénybe a támogatás. Ezekben az esetekben nagy a veszélye a visszaéléseknek, 
és az Önkormányzat semmilyen módon nem kívánja előmozdítani az önkormányzati bérlakások 
albérletbe adását. A két téli és két nyári időszakra vonatkozó számla csatolása helyett bevezetésre 
kerül a becsült lakásfenntartási költség fogalma, ami a lakás m2-ben kifejezett nagyságaszorozva 
900 Ft-tal. A Rendeletben a lakásfenntartási költség körébe a közüzemi díjak és a társasházi 
közös költség mellett beletartozik a lakbér és a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete is. 
Ezekkel a költségelemekkel együtt a számítások szerint a becsült költség mértéke megfelel egy 
átlagos család által a lakás fenntartására általában fordított havi összegnek (pl. egy 50 m2 

alapterületű lakás esetében 45 OOO Ft). A becsült lakásfenntartási költség alkalmazásához a lakás 
alapterületét kell igazolni, és megszűnik a számlák benyújtási kötelezettsége, ami sok esetben 
problémát okozott az ügyfeleknek Az eljárás ezáltal egyszerűsödik és gyorsabbá válhat. 

A tervezet további pontosító és eljárási rendelkezéseket tartalmaz (pl. a temetési költségekhez 
történő települési támogatás iránti kérelmet a haláleset napjától számított hatvan nap helyett 
kilencven napon belül lehet benyújtani, a tűzifa biztosítása Kőbánya közigazgatási területén 
belüli kiszállítással történik, az egészségügyi támogatáshozÁFÁ-s számlát kell benyújtani stb.). 
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Kiemelendő, hogy a tűzifa iránti igény esetében a települési támogatás iránti kérelmek benyújtása 
összevonható, és egy kérelemben akár a maximális öt települési támogatási alkalom igénybe 
vehető. 

II. Hatásvizsgálat 

2015. március l-jétől a Képviselő-testület mérlegelési jogköre, hogy a települési támogatás 
keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt. 

Az egyes ellátások esetében a jövedelemkorlát, valamint az ellátások összegének az emelésével 
az Önkormányzat Kőbányán egyre erősebbre fonja a szociális hálót a különböző okokból nehéz 
helyzetbe került emberek megsegítésére. Az egészségügyi támogatás bevezetése olyan 
személyeknek is segítséget nyújthat, akik eddig kimaradtak mind az állami, mind az 
önkormányzati ellátórendszerbőL 

Az egyéb támogatás polgármesteri hatáskörbe kerülése által a karácsonyi ajándékcsomag vagy 
vásárlási utalvány, valamint a tanévkezdési támogatás gyorsabban eljuthat a jogosultakhoz. 

III. V égrehajtás feltételei 

A finanszírozási rendszer átalakulása miatt az önkormányzatok által biztosított ellátásokhoz 
központi költségvetési támogatás nem jár. A tervezetben meghatározott ellátások biztosítására az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete tartalmazza a 
fedezetet. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2016. február" {G' 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. ( ... ... )önkormányzati rendelete 

aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §(4) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés ll. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §(l) bekezdésében, 32.§ (3) bekezdésében, 
45. § (l) bekezdésében és 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

l. § 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a a 
következő ( 4a) bekezdéssel egészül ki: 

"(4a) A 10. § (5) bekezdés a) pontja szerinti települési támogatás esetében a legfeljebb a 10. § 
(2) bekezdésében meghatározott számú támogatás összevontan is adható.". 

2. § 

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"9. § (l) A települési támogatást- a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel- a megállapító 
határozat jogerőre emelkedését követő öt munkanapon belül kell postai úton elküldeni vagy 
átutalni a jogosult részére. Ha a postai folyósítással járó késedelem a jogosult létfenntartását 
veszélyeztetné, a települési támogatás a Hivatal pénztárában is kifizethető. 

(2) A rendszeres pénzbeli szociális ellátásokat és támogatásokat - a 17. § (l) bekezdésében 
megállapított települési támogatás kivételével - az Önkormányzat a következő hónap első 
napjától állapítja meg. 

(3) A rendszeres pénzbeli szociális ellátásokat és támogatásokat - a 17. § (l) bekezdésében 
megállapított települési támogatás kivételével - az Önkormányzat a tárgyhónapot követő hónap 
ötödik napjáig postai úton elküldi vagy átutaljaa jogosult részére. 

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást az 
Önkormányzat a kérelmező által megjelölt szaigáitatóhoz utalja. 

(5) A rendszeresen folyósított települési támogatást a jogosultság megszűnése hónapjának 
utolsó napjával meg kell szüntetni. 

(6) A jogosult halála esetén a támogatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy 
élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál 
hónapját követő hónap utolsó napjáig.". 



3. § 

(l) Az R. l O. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2) Az (l) bekezdésben meghatározott települési támogatás egy naptári évben legfeljebb öt 
alkalommal adható pénzbeli vagy természetbeni ellátásként A pénzbeli ellátás egy naptári évben 
legfeljebb két alkalommal állapítható meg.". 

(2) Az R. 10. §(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott települési támogatás abban az esetben állapítható 
meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 450%-át, egyedül élő esetében az 550%-át. Az egy 
alkalommal igényelhető tűzifamennyiség legfeljebb 4 m3, amelynek kiszállításáról Kőbánya 
közigazgatási területén az Önkormányzat gondoskodik.". 

4. § 

Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"15. § (l) Települési támogatás állapítható meg a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez annak, 

a) aki a lakás tulajdonosa, haszonélvezője, lízingelője vagy az önkormányzati tulajdonú lakás 
bérlője, és 

b) aki ahhoz a lakáshoz kéri a támogatást, amelyben ténylegesen lakik, és amelyben 
bejelentett lakcímmel rendelkezik, és 

c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át, egyedül élő esetében a 350%-át. 
(2) Az (l) bekezdésben meghatározott települési támogatás a villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez 
vagy lakáscélú lízingdíjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös 
költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez (a továbbiakban együtt: lakásfenntartási költség) 
igényelhető. 

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez a 3. § (2) 
bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell 

a) a bérleti, lízingszerződés vagy a megosztott lakáshasználatot elrendelő jogerős bírósági 
ítélet másolatát vagy a kérelmező tulajdonosi, haszonélvezői minőségének igazolását, 

b) a lakás alapterületét igazoló dokumentumot, valamint 
c) a kérelemben megjelölt szolgáltató által kiadott utolsó számlalevelet, közös költség esetén a 

társasház által kiállított hivatalos igazolást. 
(4) Az (l) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege havonta, 

a) ha az összjövedelem és a lakásfenntartási költség becsült összegének aránya nem haladja 
meg a 25%-ot, 4 OOO forint, 

b) ha az összjövedelem és a lakásfenntartási költség becsült összegének aránya meghaladja a 
25%-ot, de nem haladja meg a 30%-ot, 5 OOO forint, 

c) ha az összjövedelem és a lakásfenntartási költség becsült összegének aránya meghaladja a 
30%-ot, 6 OOO forint. 

2 



(5) A lakásfenntartási költség becsült összege a lakás m2-ben kifejezett nagyságaszorozva 900 
forinttal. 

(6) Az (l) bekezdésben meghatározott települési támogatást egy háztartásan belül egy személy 
igényelheti, és legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg. A támogatás legfeljebb két 
szolgáltatóhoz utalható.". 

5. § 

Az R. 8. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

"8. Egészségügyi támogatás 

24.§ 

(l) Az Önkormányzat mérlegelési jogkörében egészségügyi támogatásban részesítheti azt a 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyt, 

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének a 400%-át, egyedül élő esetén a 600%-át, és 

b) aki jogosult gyógyászati segédeszközre, vagy akinek az egészségi állapota megőrzését, 
illetve javítását szolgáló eszközre (a továbbiakban: egészségügyi eszköz) vagy szolgáltatásra (a 
továbbiakban: egészségügyi szolgáltatás) van szüksége. 
(2) A kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell 

a) a háziorvos vagy szakorvos igazolását a gyógyászati segédeszközre, egészségügyi eszközre 
vagy szolgáltatásra való jogosultságról, és 

b) a gyógyszertár, gyógyászatisegédeszköz-bolt vagy egyéb szaküzlet, illetve szolgáltató (a 
továbbiakban: szaküzlet) előzetes tételes árkalkulációját, igazolását a gyógyászati segédeszköz, 
egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás áráról vagy 

c) 60 napnál nem régebbi, a kérelmező nevére szóló, eredeti tételes ÁF Á-s számlát a 
megvásárolt gyógyászati segédeszközről, egészségügyi eszközről vagy igénybe vett 
szolgáltatásról. 
(3) Egészségügyi támogatásban a pályázó egy naptári évben legfeljebb két alkalommal 

részesülhet. 
(4) Egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás esetében a támogatás legfeljebb 12 hónapra 

vonatkozó mennyiségre terjedhet ki. 
(5) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz 

vagy szolgáltatás előzetesen kalkulált árának a 90%-át. 
(6) A támogatás összege a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz megvásárlását, 

illetve az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét igazoló eredeti számla benyújtását követően 
kerül kifizetésre a jogosult részére. 

(7) 30 OOO forint feletti támogatás esetén az Önkormányzat a pályázó kérésére a támogatási 
összeget közvetlenül a szaküzlet részére is átutalhatja.". 

6. § 

Az R. l. melléklete helyébe az l. melléklet lép. 
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7. § 

Az R. 
l. 2. § (5) bekezdésében a "hatvan" szövegrész helyébe a "kilencven", 
2. 3. §(2) bekezdés c) pontjában az "igazolást" szövegrész helyébe az "igazolást és az utolsó 

havi nyugdíjszelvényt vagy bankszámlakivonatot", 
3. 6. §-ában a "Bizottság" szövegrész helyébe a "polgármester", 
4. 8. §-ában a ,jogosult" szövegrész helyébe a ,jogosult, vagy a kötelezettségét megszegi", 
5. 10. §(3) bekezdés a) pontjában a "8 OOO" szövegrész helyébe a "10 OOO", 
6. 10. §(3) bekezdés b) pontjában az "5 OOO" szövegrész helyébe a "8000", 
7. 10. §(4) bekezdés a) pontjában a "8 OOO" szövegrész helyébe a "10 OOO", 
8. 10. §(4) bekezdés b) pontjában a "10 OOO" szövegrész helyébe a "12 OOO", 
9. 10. §(4) bekezdés c) pontjában a "12 OOO" szövegrész helyébe a "14 OOO", 
10. 10. §(7) bekezdésében a "20 OOO" szövegrész helyébe a "25 OOO", 
ll. ll. § (l) bekezdés a) pontjában a "rendszeres nyugdíjszerű" szövegrész helyébe a "a 

nyugdíjfolyósító szerv által folyósított", 
12. 14. § (l) bekezdésében a "300%-át" szövegrész helyébe a "400%-át", az "a 350%-át" 

szövegrész helyébe az "az 500%-át", 
13. 14. § (3) bekezdés a) pontjában a "példányát" szövegrész helyébe a "példányát vagy másolatát 

az eredeti számla bemutatása me ll ett", 
14. 16. § (l) bekezdés c) pontjában a "200%-át" szövegrész helyébe a "300%-át", a "300%-át" 

szövegrész helyébe a "400%-át", 
15. 17. § (6) bekezdés b) pontjában a "bizonyító igazolást" szövegrész helyébe a "bizonyító, az 

ügyfél szolgáltatóazonosítójával ellátott igazolást", 
16. 19. §-ában a "családjában" szövegrész helyébe a "háztartásában" 

szöveg lép. 

8. § 

Ez a rendelet 2016. március l-jén lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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l. melléklet a .. .12016. ( .... .) önkormányzati rendelethez 

l. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 

A települési támogatás összege a temetési költségekhez való hozzájárulás esetén 

A B 

l. Az egy főre jutó havi nettó A települési támogatás összege 
jövedelem (Ft) (Ft) 

2. OxNy* -lxNy 100 OOO 

3. l xNy+ l Ft- 1,5xNy 90 OOO 

4. 1,5xNy+l Ft-2xNy 80 OOO 

5. 2xNy+ l Ft- 2,5xNy 75 OOO 

6. 2,5xNy+l Ft-3xNy 70 OOO 

7. 3xNy+l Ft-3,5xNy 65 OOO 

8. 3,5xNy+l Ft-4xNy 60 OOO 

9. 4 x Ny+ l Ft- 4,5 x Ny 55 OOO 

10. 4,5 x Ny+ l Ft- 5 x Ny 50 OOO 

*Ny: az öregségi nyugdíj legkisebb összege. 
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INDOKOLÁS 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) módosításának elsődleges célja az, hogy a kérelmezök kedvezőbb feltételek mellett 
igényelhessék a szociális ellátásokat és esetenként magasabb összegű támogatáshoz 
juthassanak. 

Az l. § lehetövé teszi tűzifa igénylése esetén a legfeljebb öt támogatási alkalom egy 
kérelemben egyszerre történő kimerítését. 

A 2. § újraszabályazza a kifizetésről és a folyósításról szóló rendelkezéseket A rendszeres 
pénzbeli szociális ellátásokat és támogatásokat az Önkormányzat a tárgyhónapot követő hónap 
ötödik napjáig folyósítja. Új a rendszeresen folyósított települési támogatás megszüntetésére 
vonatkozó rendelkezés, ami a szociális ellátásokhoz hasonlóan került szabályozásra. 

A 3. § pontosítja az általános jelleggel adható települési támogatás formáit, valamint a 
tűzifatámogatásra vonatkozó rendelkezéseket 

A 4. § újraszabályazza a lakáshatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás szabályait. A jogintézményből ki vezetésre kerül az albérlet, és a lakbérhez is 
kizárólag önkormányzati bérlakás esetében vehető igénybe a támogatás. Ezekben az esetben nagy 
a veszélye a visszaéléseknek, és az Önkormányzat nem kívánja előmozdítani az önkormányzati 
bérlakások albérletbe adását. A két téli és két nyári időszakra vonatkozó számla csatolása helyett 
bevezetésre kerül a becsült lakásfenntartási költség fogalma, ami a lakás m2-ben kifejezett 
nagyságaszorozva 900 Ft-tal. A Rendeletben a lakásfenntartási költség körébe a közüzemi díjak 
és a társasházi közös költség mellett beletartozik a lakbér és a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 
törlesztőrészlete is. Ezekkel a költségelemekkel együtt a számítások szerint a becsült költség 
mértéke megfelel egy átlagos család által a lakás fenntartására általában fordított havi összegnek 
(pl. egy 50 m2 alapterületű lakás esetében 45 OOO Ft). A becsült lakásfenntartási költség 
alkalmazásához a lakás alapterületét kell igazolni, és megszűnik a számlák benyújtási 
kötelezettsége, ami sok esetben nehézséget okozott az ügyfeleknek Az eljárás ezáltal 
egyszerűsödik és gyorsabbá válhat. 

Az 5. § újraszabályazza a 8. alcímet egészségügyi támogatás címmel. A tervezet szerint a 
gyógyászati segédeszköz mellett a továbbiakban az egészségi állapot megőrzését, illetve javítását 
szolgáló egészségügyi eszközre vagy szolgáltatásra is kérhető támogatás. A módosítás által 
támogatás nyújtható olyan eszközökre is, amelyek nem minősülnek gyógyászati segédeszköznek, 
de javí"lják a kérelmező életminőségét (pl. inkontinencia betét, pelenka, katéter, oltás stb.). 
Egészségügyi szolgáltatás lehet például a gyógytorna, gyógymasszázs és egyéb rehabilitációs 
eljárások A támogatás legfeljebb egy évre vonatkozó mennyiségre terjedhet ki. Az egyéb 
szabályok tartalmilag változatlanok maradnak. 



A 6. § a Rendelet l. mellékletét szabályazza újra, amely a temetési költséghez adható települési 
támogatás összegét tartalmazza. A támogatás összege az egy főre jutó havi nettó jövedelemtől 
függően 40 OOO Ft és 70 OOO Ft közötti összegről 50 OOO Ft és l 00 OOO Ft közötti összegre 
emelkedik. 

A 7. §-ban szerepeinek a jövedelemkorlátokat és egyes szociális ellátások és támogatások 
összegét emelő, valamint egyéb pontosító rendelkezések. Az egyéb támogatásról szóló döntés a 
polgármester hatáskörébe kerül, ezáltal a karácsonyi ajándékcsomag vagy vásárlási utalvány, 
valamint a tanévkezdési támogatás gyorsabban eljuthat a jogosultakhoz. 
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