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Újpest, 2015. február 26. 

Tárgy: Módosító javaslatok a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelethez 

TC: Wintermantel Zsolt polgármester úr, Tahon Róbert jegyző úr és Nagy István alpolgármester, 
mint előterjesztő 

 

Tisztelt Polgármester úr, Alpolgármester úr! Tisztelt Jegyző úr! 

Az LMP Újpesti frakciója nevében ezúton nyújtom be az alábbi módosító javaslatokat.  

 

Módosító javaslatok 

1. A javaslat 4. oldalán szereplő 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A kötelezett kérelmére, ha az NLB legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a 
megtérítendő ellátás egy összegben történő megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan 
veszélyeztetné” 

Indoklás: fontosnak tartjuk, hogy ilyen esetekben az NLB élhessen az engedélyezéssel, továbbá a 
12 havi helyett 24 havi részletfizetési lehetőséget biztosítsunk a rászorultak részére.  

 

2. A javaslat 4. oldalán 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„ … egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át” 

Indoklás: fontosnak tartjuk a jövedelemi küszöb szinten tartását, ne szűkülhessen a rászorultak 
köre, ezért javasoljuk a 150 % helyett a 200 %-ot.. 

 

3. A  javaslat 4. oldalán a 9. § (4) bekezdése elmarad 

Indoklás: nem tartjuk indokoltnak a korlátozó, a segélyezésből kizáró rendelkezések rendeletben 
való kikötését.  
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4. A javaslat 6. oldalán szereplő 12. §-ban, a javaslat 8. oldalán szereplő 18. §-ban, valamint a 

javaslat 10. oldalán szereplő 24. §-ban megfogalmazott, jogosultságra vonatkozó kifejezések, 
úgy mint „részesíthető”, „állapítható”, „részesítheti” kifejezések az alábbiak szerint módosulnak: 

- „Az Önkormányzat lakhatási támogatásban részesíti azt, aki… 

- Az Önkormányzat gondozási támogatást állapít meg annak, aki… 

- Az Önkormányzat hátralékkezelési támogatásban részesíti azt, aki  

Indoklás: a „részesíthető”, „állapítható”, „részesítheti” kifejezések a magyar nyelv és az azon 
alapuló magyar jog szerint nem ugyanazt jelentik, mint a „részesíti” vagy „állapítja meg”. A 
jogosultság meghatározásánál mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a jogosultságot 
egyértelműen kifejező, hat/het képző nélküli kijelentő módot használjuk a megfogalmazásban, 
három ellátási forma esetén (a többi ellátásnál elfogadhatónak tartjuk a diszkrecionalitás 
megtartását, vagyis a méltányosság gyakorlását a jogosultság megállapításánál is.) Ez irányú 
változtatási szándékunkat Nagy István alpolgármester az NLB 2015. február 19-i ülésén 
támogatásáról biztosította. Erre az alpolgármesteri ígéretre is hivatkozva kérjük a módosítás 
elfogadását.  

 

5. A javaslat 8. oldalán szereplő 19. § az alábbiak szerint módosul 

„A gondozási támogatás egy hónapra jutó összege 25.000, -Ft.” 

Indoklás: a gondozási támogatás havi összegénél nem szeretnénk komoly visszalépést a jelenlegi 
szinthez képest, ezért tartjuk indokoltnak a javasolt 20000 Ft helyett legalább 25 ezer forint (amely 
összeg szintén a segélyezési küszöbként használt öregségi nyugdíjminimum össze alatt marad) 
biztosítását.  

 

 

6. A javaslat 22. § (1) bekezdésének g) pontja az alábbiak szerint módosul 

„az ápoló keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés 
kivételével - a napi 4 órát meghaladja” 

Indoklás: a jelenlegi szabályozás megtartásával nem szabad az összes keresőtevékenységet 
kizárni a támogatáshoz való hozzáférés feltételeinek esetében. 

 

 

7. A javaslat 11. oldalán szereplő 29. § (1) bekezdése egy új d) ponttal egészül ki, miszerint 

„ d) az adós közeli hozzátartozója meghal” 

Indoklás: ez a kitétel most is szerepel a hatályos kerületi szociális rendeletben, indokoltnak 
tartjuk a megtartását, hiszen a közeli hozzátartozó halála olyan élethelyzetet eredményezhet, 
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ami indokolhatja a méltányosság (ez esetben a hátralékkezelési támogatás időtartamának 
folyósításának meghosszabbítását) gyakorlását. Ezt a lehetőséget ez esetben is tartsuk meg.  

 

8. A javaslat 13. oldalán szereplő 32. § elmarad – a rendelet többi paragrafusának számozása 
értelem szerűen változik 

Indoklás: nem tartjuk elfogadhatónak ezeknek a durva szankcióknak (támogatásból való 
kizárás 2, illetve 4 évre) a rendeletbe emelését.  

 

 

9. A javaslat 15. oldalán szereplő 37. § (1) bekezdésének a) pontjában szereplő támogatási 
összeg az alábbiak szerint módosul 

„amennyiben a családban fogyatékos személy él, vagy a családban házasságban vagy 
élettársi kapcsolatban élő, időskorúak járadékában részesülő személy él, a nyugdíjminimum 
400%-át 

Indoklás: nem szeretnénk visszalépést (350%-ra csökkenlést) a módosítás kizárólag a jelenlegi 
maximális támogatási szintet tartaná meg. 

 

10. A javaslat 53. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

„A jogosult részére megállapítható gyógyszerutalvány éves keretösszege az öregségi 
nyugdíjminimum 200%-a” 

Indoklás: legalább egy minimális emelést szükségesnek tartunk a keretösszeg kapcsán (a 
javaslatban csupán 150% szerepel éves keretösszegnek, ami havi szinten rendkívül alacsony 
összeget jelent csupán – 3562 forint) 

 

Az előterjesztést Kanász-Nagy Máté készítette. 

Újpest, 2015. február 26.  

Köszönettel, 

 

Perneczky László 
önkormányzati képviselő 
tel: + 20 / 39 00 566 
email: ujpest@lehetmas.hu 
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