
Hatály: 2020.XI.21. -  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre 

alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. 

(IV. 30.) önkormányzati rendelete 

az Újpest + Megbecsülés Program bevezetéséről 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 

döntése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 

bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és 132. § 

(4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 11a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1
 

1. A rendelet célja és személyi hatálya 

1. §
2
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 

Újpest + Megbecsülés Program elnevezéssel szociális támogatási rendszert (a továbbiakban: 

Program) vezet be. 

2. §
3
 

3. § (1)
4
 E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki az Önkormányzat közigazgatási 

területén lakcímmel rendelkezik, ezen a lakcímen életvitelszerűen él, valamint ott tartózkodik, és, 

aki a tárgyévi költségvetés elfogadását követő hónap első napján: 

a)
5
 a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság) tájékoztatása alapján: 

aa) tárgyév első napján a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
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 Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2020. IX. 26-tól. 
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 Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §. 
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 Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének 30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatálytalan: 2020. VII. 

16-tól. 
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 Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § a). 
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 Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1). 



ab) nők 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíjban részesül, 

ac) rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül, 

ad) hozzátartozói ellátásban részesül, 

ae) rokkantsági járadékban részesül, 

af)
6
 szolgálati nyugdíjban vagy szolgálati járandóságban részesül, 

és az ellátásának, valamint amennyiben egyéb jövedelemmel is rendelkezik, az ellátásának és 

jövedelmeinek havi összege nem haladja meg a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szociális Rendelet) 3. § (1) bekezdés 

h) pont szerinti helyi jövedelemalap (a továbbiakban: jövedelemalap) tizenkétszeresét,
7
 

b)
8
 Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatal tájékoztatása alapján időskorúak 

járadékában részesül, 

és az ellátásának, valamint amennyiben egyéb jövedelemmel is rendelkezik, az ellátásának és 

jövedelmeinek havi összege nem haladja meg a helyi jövedelemalap tizenkétszeresét (a 

továbbiakban együtt: jogosultak).. 

(1a)
9
 Az (1) bekezdés szerinti ellátások összegének igazolása céljából az Önkormányzat 

megkeresi az illetékes hatóságot, az egyéb jövedelem összegéről a jogosultak nyilatkoznak. 

(2)
10

 A Program bevezetésének évében - a 3. § (1) bekezdés a) pont af) alpontban megjelölt 

jogosultak kivételével - az (1) bekezdés szerinti tájékoztatások kérése e rendelet hatálybalépését 

követő hónap első munkanapján, a bevezetés évét követő években minden év március első 

hetében történik. 

(2a)
11

 A Program bevezetésének évében a 3. § (1) bekezdés a) pont af) alpontban megjelölt 

jogosultak esetében az (1) bekezdés szerinti tájékoztatások kérésére az év július 30. napjáig kerül 

sor. 

2. Az ellátás biztosításának formája és rendje 

4. § Az 1. §-ban meghatározott támogatás természetbeni szociális ellátás, melynek formája 
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 Beiktatta: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. 

(VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2). Hatályos: 2020. VII. 16-tól. 
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 Beiktatta: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. 

(VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3). Hatályos: 2020. VII. 16-tól. 
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 Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) a). Módosította: Budapest Főváros IV. került 

Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 

(4) b). 
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 Beiktatta: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. 

(VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5). Hatályos: 2020. VII. 16-tól. 
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 Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) a). Módosította: Budapest Főváros IV. került 

Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 

(6) b). Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) c). 
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 Beiktatta: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7). Hatályos: 2020. VII. 16-tól. 



jogosultanként 5 db 1.000 Ft névértékű Újpest + Megbecsülés utalvány. 

5. § (1) Az utalvány átvételére szóló értesítést azon jogosultak részére, akiknek jogosultságát a 

3. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában megjelölt szervek igazolták,
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a)
13

 a Program bevezetésének évének augusztus 15. napjától, 

b) az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadását követő 120. napjáig, 

postai úton kell megküldeni. 

(2)
14

 Az utalványok átvételének idejéről, helyéről és módjáról szóló tájékoztatást az átvételre 

szóló értesítésben kell rögzíteni, mely az ismert jogosultaknak postai úton kézbesítésre kerül. Az 

értesítés tartalmazza a Programban való részvételre irányuló nyilatkozatot is, mellyel a jogosultak 

a hivatalból induló eljárás során a Polgármesteri Hivatal által kialakított átvételi pontok (a 

továbbiakban: átvételi pontok) egyikén történő benyújtásával nyilatkozhatnak a Programban való 

részvételről. 

(3)
15

 A Program során az utalványok az Újpesti Piac és Vásárcsarnok (a továbbiakban: Újpesti 

Piac) területén kijelölt, valamint az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. ügyfélszolgálatán kialakított 

átvételi pontokon a jogosultság helyben történő elbírálását követően kerülnek átadásra, továbbá a 

polgármester a fentieken túl dönthet további átvételi pontok létrehozásáról is, melyről a 

jogosultakat a (2) bekezdés szerinti értesítésben, vagy ha erre az értesítések kiküldését követően 

kerül sor, az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztatja. Abban az esetben, ha a 

jogosultaknak nem került megküldésre - vagy egyéb okból nem áll rendelkezésükre - a (2) 

bekezdés szerinti értesítés részét képező nyilatkozat, a nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal 

Szociális Osztályán tehető meg, ahol - a jogosultság helyben történő egyedi elbírálását követően - 

az utalványok átadásra kerülnek. 

6. §
16

 Azok a jogosultak, akik bármely ok miatt a 3. § (1) bekezdésben megjelölt hatóságok 

által megküldött tájékoztatáson nem szerepelnek, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek fennállásának igazolásával, a tárgyévi utalványok beválthatóságának kezdetétől 

számított 45 naptári napig nyilatkozhatnak a Szociális Rendelet 7. § (1) bekezdésében megjelölt 

önkormányzati szervnél a Programba történő felvételükről. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(2)
17

 A (1) bekezdésben meghatározott jogosultak értesítéséről az Önkormányzat a helyben 

szokásos módon gondoskodik. 
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 Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1). 
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 Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2). 
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 Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2020. IX. 26-tól. 
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 Beiktatta: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4). Hatályos: 2020. VII. 16-tól. Módosította: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (IX. 25.) 

önkormányzati rendelete 4. § b), c), d), e). 
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 Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § a)-e). Módosította: Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (IX. 25.) önkormányzati 

rendelete 4. § f). 
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 Beiktatta: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2020. IX. 26-tól. 



7. § (1)
18

 Az Újpest + Megbecsülés utalványt az Újpesti Piacon, valamint a szerződött 

partnereknél az 5. § (2) bekezdés szerinti értesítésben megjelölt időponttól 

a) a bevezetés évében legkorábban a bevezetés évének augusztus 25. napjától 

b) - a bevezetés évének kivételével - minden évben legkorábban az év június 1. napjától 

az év december 31. napjáig lehet beváltani. 

(2) Az Újpest + Megbecsülés utalvány nem váltható be háztartási-, vegyi- és papírárura, 

valamint meleg ételre és szeszes italokra. 

8. § A Képviselő-testület - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, vagy törvény a hatáskör 

átruházását kizárja - az e rendeletben szabályozott hatáskörei gyakorlását a polgármesterre 

ruházza át. 

3. Záró rendelkezés 

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
    

    

 Dr. Dallos Andrea 

jegyző 

 Déri Tibor 

polgármester 

Záradék 
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. 

április 30. napján. 
    

    

   Dr. Dallos Andrea 

   jegyző 

Általános indokolás 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az idős újpesti polgárok tiszteleteként 

támogatási programot vezet be, mely keretében alapvető élelmiszerekre beváltható utalványt 

biztosít a jogosultak részére. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A rendelet elnevezésének rögzítése 
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 Megállapította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2020. VII. 16-tól. Módosította: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2020. (XI. 20.) 

önkormányzati rendelete 1. §. 



2. §-hoz 

A rendelet céljának, és a rendeletben meghatározott támogatás formájának a rögzítése. 

3. §-hoz 

A rendelet területi hatályának, illetve a jogosultság részletes szabályainak rögzítése. 

4-6. §-hoz 

Az utalvány formájának, a jogosultak részére történő értesítés szabályainak valamint a 

jogosultság igazolásának feltételeinek rögzítése. 

7. §-hoz 

Az utalvány beváltásának részlet szabályainak rögzítése. 

8. §-hoz 

Hatáskör átruházás rögzítése. 

9. §-hoz 

Hatálybaléptető rendelkezés. 

 


