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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 

37/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 
a)  a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A támogatási programba való bekerülés lehetőségének szélesítése, a támogatotti 
kör bővítése segítheti az érintett családok gyermekneveléssel kapcsolatos terheinek 
enyhítését, hozzájárulhat újpesti kötődésük kialakulásához. A támogatási összeg 
2.000, - Ft-tal történő emelése, mintegy 20 %-os költségvetési többletforrást 
igényel, amely a költségvetésből biztosítható. 
b)  a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozás közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem jár.  
c)  a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Mivel a szabályozás következtében a támogatotti kör csak kisebb mértékben bővül, 
így jelentősebb adminisztratív terhet nem jelent. 
d)  a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A szabályozást az teszi szükségessé, hogy minél több újpesti család részt vehessen 
a programban, de az esetleges visszaélések elkerülése érdekében azért 
megmaradjon egy minimális bekerülési feltétel. Ugyanakkor a támogatás 
összegének növelése lehetővé teszi az értékállóság megőrzését, növelését. 
e)  a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
 A jogszabály alkalmazása a személyi-, szervezeti-, illetve tárgyi feltételek 
tekintetében nem jelent változást, a végrehajtás pénzügyi fedezete biztosított.  
 
 
Újpest, 2013. február 20. 
 
 
 
             
       Wintermantel Zsolt 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 
37/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 
és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2013. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

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

 
az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 37/2011. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 9. és 11. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 37/2011. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
(Az Önkormányzat az Újpesti Babaköszöntő Program keretében azon újpesti 
lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik) 
   „b) legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja 

folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt 
is él.” 

 
2. § 

 
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § A támogatás formája egyszeri 12.000,- forint értékű támogatási csomag, 
amely gyermekruházatot, babaápolási szereket és más a gyermek gondozását 
segítő tárgyakat tartalmaz.” 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Az 1. § rendelkezéseit a 2013. január 1. napján vagy azt követően 

született gyermekek esetében kell alkalmazni. 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
Az Újpesti Babaköszöntő Programról szóló rendeletünk jelenleg hatályos 
rendelkezése szerint a támogatás feltétele, hogy a megszületett gyermeknek 
legalább az egyik szülője a gyermek születését megelőzően egy éve folyamatosan 
bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen itt is éljen. 
Indokoltnak látszik az egy éves „újpesten lakás”, mint bekerülési feltétel enyhítése 
ezzel is szélesítve a ma már igen népszerű önkormányzati program igénybe 
vehetőségének lehetőségét. 
A jelenleg 10.000,- Ft-os támogatási összeg 12.000,- Ft-ra történő emelése 
lehetővé teszi a támogatás értékállóságának megőrzését, növelését. 
 


