
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Újbuda Önkormányzata a pénzbeli és természetben nyújtott önkormányzati szociális         
támogatások rendszerét legutóbb 2015-ben vizsgálta felül. Az elmúlt csaknem két évben           
lezajlott társadalmi, jogszabályi és jövedelmi változások alapján indokolt a támogatási          
rendszernek az – elsősorban a jövedelmi viszonyokra és az újonnan jelentkező társadalmi            
szükségletekre összpontosító – újabb felülvizsgálata. Mivel az átlagjövedelmek és a          
nyugdíjak évről-évre növekednek, a támogatások jogosultsági feltételeihez kapcsolódó        
jövedelemhatárok változatlanul hagyása a korábban támogatásra jogosult rászoruló        
személyek és családok egy részét kizárja a rendszerből. Emiatt, a rászorulók támogatásra való             
jogosultságának a fenntartása érdekében szükséges a jogosultsági jövedelemhatárok        
korrekciója. 
 
A korrekció lényege a legalacsonyabb jogosultsági jövedelemhatárok emelése és árnyaltabbá          
tétele. Ennek érdekében két új jövedelemsáv bevezetését is tartalmazza a javaslat. A            
módosítás következtében emelkedik az újbudai lakásfenntartási támogatás, az újbudai         
gyógyszertámogatás, az újbudai utazási támogatás, az újbudai nevelési támogatás, az újbudai           
gyermekétkeztetési támogatás, a rendkívüli újbudai támogatás és az újbudai temetési          
támogatás jogosultsági jövedelemhatára. 
 
A jövedelem mellett, a rendszeres támogatások esetében fontos jogosultsági feltétel, hogy a            
meghatározott értéket meghaladó vagyonnal nem rendelkezhet a kérelmező. A javaslat ebben           
a tekintetben is enyhítő módosítást tartalmaz. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek arányának növekedéséből és az egyre szélesebb körben            
elérhető képességfejlesztő szolgáltatásokból fakadó egyre jelentősebb igényre válaszol az         
újbudai képességfejlesztési támogatás bevezetéséről szóló javaslat. Abban az esetben, ha az           
Önkormányzat saját ellátórendszerében nem tudja az előírt fejlesztést biztosítani, akkor annak           
költségeihez támogatást nyújt, legfeljebb két szakaszban, legfeljebb a költségek hetvenöt          
százaléka mértékében. 
 
A jelenleg az újszülöttek, óvoda- és iskolakezdő gyermekek részére támogatásként biztosított           
ajándékcsomag mintájára az Önkormányzat bevezeti az újbudai jegyes csomagot, amelyre a           
Polgármesteri Hivatalnál házassági szándékát hivatalosan bejelentő jegyespár jogosult. A         
csomag átadására is a házasságkötési eljáráshoz kapcsolódóan kerül sor. 
 
A javaslatban bemutatott változások fedezetét – a 2016. évi zárszámadás szabad           
pénzmaradványából biztosított előirányzat-emeléssel  – a 2017. évi költségvetés biztosítja. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni, és a           
módosító rendeletet megalkotni. 
 
Budapest, 2017. április 18. 
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