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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § 
(1) bekezdésében és 32. § (3), bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
ÖR.) 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E rendelet alkalmazása során:) 
„g) törlesztési képesség: az adós háztartásában élők - levonásokkal csökkentett 
- havi összes bevételének és az általuk lakott lakást terhelő kiadásoknak a 
különbözete Ft-ban meghatározva.” 
 

2. § 
 
(1) Az ÖR. 7. § (2) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az e rendeletben meghatározott valamennyi szociális ellátás iránti kérelemhez - 
ha e rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik - a jogosultság 
megállapításához, illetve a jogosultság fennállásának időszakonkénti 
felülvizsgálatához (a továbbiakban együtt: kérelem) szükséges:) 
„a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai (lakhatási 
támogatás és a lakbértámogatás, valamint hátralékkezelési támogatás esetében 
a kérelmező és a háztartásában élők) rendszeres és nem rendszeres 
jövedelméről kiállított igazolások.” 
(2) Az ÖR. 7. § (2) bekezdés f) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az e rendeletben meghatározott valamennyi szociális ellátás iránti kérelemhez - 
ha e rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik - a jogosultság 
megállapításához, illetve a jogosultság fennállásának időszakonkénti 
felülvizsgálatához (a továbbiakban együtt: kérelem) szükséges:) 
„f) saját jogon rendszeres jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén 
Budapest Főváros Kormányhivatala Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2 
hónapnál nem régebbi „Hatósági Bizonyítvány” igazolása, hogy a kérelmező 
regisztrált álláskereső, kivéve akit a Kormányhivatal állapota okán nem vesz 
nyilvántartásba.” 
(3) Az ÖR. 7. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 



„(3) Amennyiben e rendelet alapján a kérelmező ingatlan tulajdoni lapjának 
benyújtására köteles, az azonosításhoz szükséges adatok közlésével kérheti, 
hogy azt az Önkormányzat szerezze be.” 
 

3. § 
 
Az ÖR. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„9. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy 
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni és a rosszhiszeműen 
igénybe vevőt kötelezni kell 
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, 
b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, 
vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. 
(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás esetében a 
megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt 
összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és 
rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra 
számítható fel.” 
 

4. § 
 

Az ÖR. a következő 9/A. §-sal egészül ki: 
„9/A. § (1) Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátás 
megtérítésének elrendelése esetében a megtérítés összegét, illetve 
pénzegyenértékét és a kamat összegét (a továbbiakban együtt: megtérítendő 
ellátás) - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan 
veszélyeztetné – méltányosságból a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság (a 
továbbiakban: Bizottság) 
   a) elengedheti, ha a megtérítendő ellátás összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: 
nyugdíjminimum) kétszeresét, 
   b) legfeljebb 50 %-kal csökkentheti, ha a megtérítendő ellátás összege nem 
haladja meg a nyugdíjminimum ötszörösét. 
(2) A kötelezett kérelmére, a polgármester legfeljebb 12 havi részletfizetést 
engedélyezhet, amennyiben a megtérítendő ellátás egy összegben történő 
megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. 
(3) Az (1)-(2) bekezdés alkalmazásában a kötelezett megélhetése súlyosan 
veszélyeztetett, ha a kötelezett személy családjának egy főre jutó jövedelme 
nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át. 
(4) A megtérítendő ellátás visszafizetésére kötelezett személy esetében, a 
határozat jogerőre emelkedését követően – az (5) bekezdésben foglaltak 
kivételével - e rendelet hatálya alá tartozó ellátás ismételten csak akkor 
állapítható meg, ha  
   a) a kötelezett tartozását kiegyenlítette, vagy 
   b) a tartozása behajthatatlan és a visszafizetésre kötelező határozat jogerőre 
emelkedésétől számítva 36 hónap eltelt. 
(5) Amennyiben a kötelezett részére a megtérítendő ellátásokra vonatkozóan 
részletfizetési kedvezmény került megállapításra – melynek folyamatosan eleget 
tesz -, a részletfizetés ideje alatt részesülhet az e rendelet hatálya alá tartozó 
ellátásokban.”  
 
 



5. § 
 
Az ÖR. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatás elsősorban a 
jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően, havonta minden 
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig utólag kerül utalásra.” 
 

6. § 
 
(1) Az ÖR. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A települési támogatásra jogosult halála esetén, a támogatást az elhalálozás 
hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. A fel nem vett ellátást az 
elhunyttal közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, 
unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel.” 

(2) Az ÖR. 11 .§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Lakhatási támogatás és temetés céljára nyújtott rendkívüli települési 
támogatás esetében a támogatás összegét 100,- Ft-ra kerekítve kell 
megállapítani.” 
 

7. § 
 
 
Az ÖR. 13. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Lakbértámogatásban, vagy az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
lakbérének mértékéről szóló 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: lakbérrendelet) 8. § (1) bekezdés szerinti kedvezményben 
részesülő személy részére 2.000,- Ft összegű lakhatási támogatást a 13. § (3) 
bekezdés szerinti jogcímek közül csak az a-e) és h) pontokban meghatározott 
közszolgáltatási díjakhoz állapítható meg.” 
 
 

8. § 
 
Az ÖR. 14. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) Lakhatási támogatás a bérleti jogviszony időtartamára, de legfeljebb 12 
hónapra állapítható meg.” 
 

9. § 
 

Az ÖR. 15. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A 13.§ (3) bekezdés h) pontja szerinti támogatás fa- és szén tüzelőanyag 
vásárlásához nyújtható.” 

 
10. § 

 
(1) Az ÖR. 17. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Nem állapítható meg lakhatási támogatás, ha) 
   „a) a támogatással érintett közüzemi díj, lakbér számla valamelyike nem a 
kérelmező, vagy vele életvitelszerűen egy háztartásban élő házastársa, 
gyermeke, szülője nevére szól.” 
(2) Az ÖR. 17. § (1) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Nem állapítható meg lakhatási támogatás, ha) 



  „b) a hátralékkezelési támogatásra jogosult, vagy háztartásának bármely 
tagja már rendelkezik megállapított lakhatási támogatással.” 
(3) Az ÖR. 17. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Nem állapítható meg lakhatási támogatás, ha) 
   „c) a lakhatási támogatás iránti kérelem elutasításra, vagy a megállapított 
lakhatási támogatás megszüntetésre került, az elutasító vagy megszüntető 
döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül kivéve, ha 
ca)  a kérelmező részéről az Önkormányzat közigazgatási területen belüli 
lakcímváltozás történt, vagy  
cb)  a kérelmező elveszítette a munkahelyét,  
cc) közeli hozzátartozója elhunyt és eltemettetéséről gondoskodott, vagy erre 
köteles volt.” 
(4) Az ÖR. 17. § (3) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A kérelemhez – a 7.§ (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – mellékelni kell) 
„b) a kérelem beadását legfeljebb 30 nappal megelőző keltezésű közüzemi díjra, 
vagy lakbérre vonatkozó részletező számlaleveleket, igazolásokat (a villanyáram-
, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a 
szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti-, magánbérleti díjhoz, a 
közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez kapcsolódó igazolás).” 
(5) Az ÖR. 17. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
(A kérelemhez – a 7.§ (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – mellékelni kell) 
„e) előre fizetős mérőóra esetén a legutolsó két feltöltés összegének az 
igazolását.” 
 

11. § 
 
Az ÖR. 19. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Gondozási támogatás egy hónapra járó összege az ápolási díj központi 
költségvetésében meghatározott alapösszegének 80%-a.” 
 

12. § 
 
Az ÖR. 24. § (1) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az Önkormányzat hátralékkezelési támogatásban részesíti azt a kérelmezőt, ) 
   „a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg a nyugdíjminimum a 250%-át, egyedül élő személy esetében a 
nyugdíjminimum 350%-át.” 
 

13. § 
 
Az ÖR. 29. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Hátralékkezelési támogatást a legkorábban a kérelem benyújtását követő, 
legkésőbb a határozat hozatalt követő hónap első napjától kell megállapítani a 
jogosult részére. A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás 
formájában kell megállapítani, aminek a folyósítása a szolgáltató részére történik 
és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató 
írja jóvá.” 
 

14. § 
 
(1) Az ÖR. 30. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(2) A hátralékkezelési tanácsadást a Család- és Gyermekjóléti Központ teljesíti 
az Önkormányzat és a Szociális Intézmény (továbbiakban: SZI) közötti 
megállapodás alapján.” 
(2) Az ÖR. 30. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti feltétel elmulasztása esetén a Család- és 
Gyermekjóléti Központ haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot.” 
(3) Az ÖR. 30. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A tanácsadó véleményének kialakításához a kérelmező lakhatási 
körülményeit a helyszínen megvizsgálja. Nem szükséges környezettanulmányt 
készíteni, ha a kérelmező által benyújtott jövedelemigazolások alapján, a 
támogató – a kérelmező rosszhiszemű magatartása, vagy törlesztési 
képességének hiánya miatt – a hátralékkezelési támogatás elutasítására tesz 
javaslatot.” 
 

15. § 
 
(1) Az ÖR. 31. § az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 
(1a) Nem állapítható meg hátralékkezelési támogatás az Sztv. szerinti 
adósságkezelési támogatásban részesült kérelmezőnek, vagy háztartása tagja 
részére az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától, vagy megszűnésétől 
számított 24 hónapon belül. 
(2) Az ÖR. 31. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(Nem állapítható meg hátralékkezelési támogatás, illetve a már megállapított 
támogatást meg kell szüntetni, ha az adós) 
  „a) a díjtartozása fennmaradó összegére (önrészére) a Család- és 
Gyermekjóléti Központtal, valamint az érintett szolgáltatókkal nem köt 
megállapodást, és a részletfizetési-, valamint a megkötött megállapodások egy – 
másolati - példányát a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 
15 napon belül az Önkormányzathoz nem nyújtja be.”  
 

16. § 
 
(1) Az ÖR. 35. § (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(A hátralékkezelési támogatás megállapítása iránti kérelemhez - a 7.§ (2) 
bekezdésében foglaltakon túlmenően - mellékelni kell:) 
„e) a Család- és Gyermekjóléti Központ tanácsadójának javaslatát lezárt 
borítékban.” 
(2) Az ÖR. 35. § (1) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki: 
(A hátralékkezelési támogatás megállapítása iránti kérelemhez - a 7.§ (2) 
bekezdésében foglaltakon túlmenően - mellékelni kell:) 
„f) előre fizetős mérőóra esetén a legutolsó két feltöltés összegének az 
igazolását.” 
 

17. § 
 
(1) Az ÖR. 36. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) Az (1)–(2) bekezdéstől eltérően a polgármester, évente legfeljebb két 
alkalommal rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum ötszörösét, ha olyan azonnali intézkedést igénylő rendkívüli 
élethelyzetbe kerül, amit nem képes önerőből megoldani.”  
(2) Az ÖR. 36. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



„(6) A (4) és (5) bekezdés alapján egy család részére évente legfeljebb a 
nyugdíjminimum 250%-áig adható rendkívüli települési támogatás.” 
(3) Az ÖR. 36. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(7) A kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekményre, vagy szabálysértésre 
történő hivatkozással akkor állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a 
kérelmező igazolja, hogy feljelentést tett. Amennyiben a hatóság az eljárást 
bűncselekmény vagy szabálysértés hiányában szünteti meg, úgy a rendkívüli 
települési támogatást vissza kell fizetni.” 
 

18. § 
 
Az ÖR. 38. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A 36. és 37.§-ban foglaltakon túlmenően a Bizottság a polgármester javaslata 
alapján, különösen indokolt esetben, méltányosságból, évente legfeljebb egy 
alkalommal a nyugdíjminimum kétszeresét meghaladó összegű rendkívüli 
települési támogatást állapíthat meg annak a személynek, akinek a családjában 
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 400 
%-át.” 
 

19. § 
 
Az ÖR. 39. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(A rendkívüli települési támogatás megállapításához a 7.§ (2) bekezdésében 
foglaltakon túl csatolni kell ) 
„a) a 36.§ (3) bekezdése szerinti támogatás megállapításához három hónapnál 
nem régebbi eredeti temetési számlákat és a halotti anyakönyvi kivonat 
másolatát.” 
 
 

20. § 
 
Az ÖR. 55. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A gyógyszerutalvány iránti kérelemhez – a 7.§ (2) bekezdésében foglaltakon 
túlmenően – csatolni kell a kezelőorvos és a gyógyszertár igazolását az igénylő 
havi rendszeres, megbetegedésének kezeléséhez szükséges 
gyógyszerszükségletéről és gyógyszerkiadásairól.” 
 

21. § 
 
Az ÖR. 57. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Lakbértámogatásra az a személy jogosult, aki az Önkormányzat vagy az 
Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság 
tulajdonában álló lakás bérlője, és az általa bérelt lakás után legfeljebb a 
lakbérrendelet szerint a szociális helyzet alapján megállapított mértékű lakbért 
fizet, továbbá 
   a) a lakás után fizetendő lakbér összege meghaladja a háztartásának havi 
nettó összjövedelme 10%-át,  
   b) a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 350%-át, és 
   c) nem áll fenn vele szemben az 58.§ (1) bekezdésében meghatározott 
valamely kizáró ok.” 
 



22. § 
 

(1) Az ÖR. 58. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) Amennyiben ugyanaz a kérelmező egyidejűleg a lakhatási támogatás és a 
lakbértámogatás jogosultsági feltételeinek is megfelel – kivéve a 15. § alapján 
benyújtott lakhatási támogatás esetében -, részére lakbértámogatást kell 
megállapítani. A 15. § alapján benyújtott lakhatási támogatás esetében a 
kérelmező részére lakhatási támogatást és lakbértámogatást is meg kell 
állapítani.” 
(2) Az ÖR. 58. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A lakbértámogatás összegét 100,- forintra felkerekítve kell megállapítani.”  
 

23. § 
 

(1) Az ÖR. 59. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(A lakbértámogatás egy hónapra megállapítható összege, a kérelmező 
háztartásában egy főre jutó jövedelem és a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott 
elismert lakásnagyság alapján kerül megállapításra. A támogatás összege) 
  „c) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a b) 
pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át, a 
lakbér 20%-a” 
(2) Az ÖR. 59. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(A lakbértámogatás egy hónapra megállapítható összege, a kérelmező 
háztartásában egy főre jutó jövedelem és a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott 
elismert lakásnagyság alapján kerül megállapításra. A támogatás összege) 
   „d) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a c) 
pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, a 
lakbér 15%-a” 
(3) Az ÖR. 59. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „(2) Amennyiben a lakott lakás nagysága meghaladja az elismert lakásnagyság 
mértékét, a támogatás összege az (1) bekezdésben meghatározott támogatási 
összeg és a lakott lakás alapterületének hányadosa, szorozva a 3.§ (1) bekezdés 
szerinti elismert lakásnagysággal.” 
 

24. § 
 
Az ÖR. 61. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
„(1) A lakbértámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, 12 
hónapos időtartamra, de legfeljebb a bérleti jogviszony időtartamára kell 
megállapítani.”  
 

25. § 
 
Az ÖR. 66. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 
   a) az Újpesti Önkormányzat Szociális Intézménye igazgatója, mint a 
Kerekasztal elnöke, 
   b) az Önkormányzat feladatkör szerinti alpolgármestere, 
   c) a Bizottság elnöke, 



   d) az Önkormányzat működési területén lévő, nem az Önkormányzat által 
fenntartott szociális intézmények fenntartóinak vezetői, vagy a vezető 
megbízottja. 
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti tagok folyamatos nyilvántartásáról a 
Kerekasztal elnöke gondoskodik. Az elnök a Kerekasztal üléseire más 
személyeket is meghívhat, akik ott tanácskozási joggal vehetnek részt. Az ülésre 
tanácskozási joggal meg kell hívni az Önkormányzat illetékességi területén 
működő ismert szociális érdekvédelmi szervezetek képviselőit. 
(3) A Kerekasztal ülését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az 
összehívásról az elnök intézkedik. A Kerekasztal működési feltételeinek 
biztosításáról az elnök gondoskodik. 
(4) A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező 
tagjainak legalább egyharmada jelen van. A Kerekasztal a határozatait egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 
(5) A Kerekasztal a tevékenységéről évente beszámol a Bizottság részére. 
(6) A működés egyéb részletes szabályait a Kerekasztal Ügyrendje határozza 
meg, amelyet maga fogad el. 
(7) A Kerekasztal működésének feltételeit az Önkormányzat biztosítja.” 
 
 

26. § 
 
(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet 11. § szerinti gondozási támogatást a rendelet hatályba lépését 
követően benyújtott kérelmek esetében lehet megállapítani.  
 

27. § 
 

Hatályát veszti az ÖR. 14. § (1) bekezdése, az ÖR. 53. § (4) bekezdése. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDOKOLÁS 
 

Az 1. §-hoz 
 
A hátralékkezelési támogatásra való jogosultság elbírálásakor kerül vizsgálatra 
az adós törlesztési képessége. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az adós 
háztartásának összes bevétele és a háztartást terhelő kiadások számba vételre 
kerülnek, majd a bevétel összegből kivonásra kerülnek a kiadások, így világossá 
válik, hogy a kérelmező képes-e eleget tenni a részletfizetési- és aktuális havi 
kötelezettségeinek. Főszabályként csak a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerinti elismert költségek vehetőek figyelembe csökkentő tényezőként, 
azonban jelen eljárás során a ténylegesen kapott jövedelmet kell figyelembe 
venni, ellenkező esetben valótlan élethelyzet vizsgálata áll fenn. 
 

A 2. §-hoz 
 
Az (1) bekezdés szerinti módosítás a felsorolt segélytípusok pontos 
meghatározása miatt indokolt. 
A (2) bekezdés szerinti módosítás a 2015-ben bekövetkezett névváltozás okán 
szükséges. 
A (3) bekezdésben meghatározott intézkedés rendeleti szabályozása indokolt a 
korábbi szabályozással szemben. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapelveiben 
megfogalmazottak szerint, valamint a kérelmezők szociális helyzetére tekintettel 
a legtöbb esetben túl nagy terhet jelent egy esetleges földhivatali eljárási díj 
megfizetése. 
 

A 3. §-hoz 
 
Az ÖR.-ben szabályozásra került korábban a szociális ellátás megtérítésének 
elrendelése esetén követendő eljárásrend, azonban a korábbi szabályozás nem 
tartalmazta, hogy mely esetekben rendelhető el a megtérítés. E módosítás 
rendelkezik a szociális ellátások megtérítésének eseteiről és módjáról, valamint a 
kamatokról. 
 

A 4. §-hoz 
 



A szociális ellátás megtérítésének elrendelésére vonatkozó gyakorlatot, valamint 
méltányossági szempontokat már az ÖR. korábbi állapota is tartalmazta, 
azonban a 3. §-ban foglalt módosítás miatt indokolt volt az újraszabályozás. 
 

Az 5. §-hoz 
 
A tervezett formában megállapított ellátások esetében – az ügyfelek gazdasági 
érdekeinek szem előtt tartásával – a rendkívüli települési támogatás folyósítása 
havi rendszerességgel, meghatározott időpontban történik, mely kiszámíthatóvá 
teszi ezt a rendszert, azonban a rendelkezés pontosítása indokolt oly módon, 
hogy tárgyhónapot követően, utólag kerül folyósításra a támogatás. 
 

 
 
 

A 6. §-hoz 
 
A (1) bekezdésben az ÖR. 11. § (2) bekezdés, mely a települési támogatásokra 
vonatkozó gyakorlatról rendelkezik a jogosult halála esetén. A hatályos szöveg 
szerint a jogosult halála esetén a támogatás folyósítását meg kell szüntetni és „a 
megállapított összeget a jogosult részére kell folyósítni”. Ez fogalmilag kizárt, 
ezért indokolt a módosítás. 
A (2) bekezdés szerint pénzügyi pontosítás azon két támogatási formára 
vonatkozik, melyek esetében a megállapított összegek számos esetben nem 
felelnek meg a kerekítés szabályairól szóló törvényben meghatározottaknak, 
azonban a tényleges pénzügyi utalásnál már figyelembe kell venni, így eltérhet a 
határozaton szereplő összeg a folyósított összegtől. 
 

7. §-hoz 
 
Az ÖR. jelenleg hatályos rendelkezése szerint az a személy, aki lakhatási 
támogatásra és lakbértámogatásra is jogosult, részére lakbértámogatást kell 
megállapítani. Ebben az esetben részére megállapításra kerül a lakbértámogatás, 
azonban eddig nem zárta ki semmi, hogy a lakbértámogatás megállapítását 
követően az ügyfél lakhatási támogatást is kérelmezzen, mely lakbérhez is 
kérhető, így akár kétszeresen is jogosultságot szerezhet lakbércsökkentő 
támogatásra, vagy dupla akkora támogatásra, mint azon személyek, akik 
lakbértámogatásra nem jogosultak. Figyelembe véve, hogy a lakhatási 
támogatás és lakbértámogatás jogosulti körének éles elhatárolása 
diszkriminációs problémákat vethet fel, jelen szakaszban konkrét támogatási 
összeg került meghatározásra. 
 

8. §-hoz 
 
Az ÖR. hatályos szövege pontosításra került a bérlők részére megállapítható 
lakhatási támogatás időtartamára vonatkozóan, ugyanis több esetben a bérleti 
jogviszony időtartama kevesebb, mint 12 hónap. Ugyan jogosultságot 
megszüntető tényező, ha a bérleti jogviszony felmondásra, vagy megszüntetésre 
kerül, viszont a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogosultak a 
legtöbb esetben nem tesznek eleget ilyen jellegű bejelentési kötelezettségeiknek. 
 

9. §-hoz 



 
Elírás történt, a jelenlegi rendelet a (2) bekezdésre utal vissza, illetve annak 
alpontjaira, de a hivatkozás valójában a (3) bekezdésre irányult a jogalkotó 
szándéka szerint. 
 

10. §-hoz 
 
Az (1) bekezdés szerinti módosítást gyakorlati tapasztalatok indokolták. Számos 
esetben fordul elő szociálisan rászorulók, házastársak, gyermeküket egyedül 
nevelő személyek esetében, hogy a lakhatási támogatást kérelmező, illetve a 
közüzemi szolgáltatókkal szerződésben álló személy nem ugyanaz, de a 
kérelmezővel egy háztartásban élő személy. Ebben az esetben a közüzemi 
szolgáltató számlája nem a kérelmező nevére szól, mely a hatályos jogszabály 
szerint a kérelem elutasítását eredményezi. Vannak ugyanakkor olyan helyzetek, 
melyek a mindennapi életben gyakran előfordulnak, ezért tételesen kerültek 
meghatározásra a kivételek. 
A (2) bekezdés szerinti módosítás az ugyanazon a jogcímen több személy 
részére történő támogatás megállapításának elkerülése érdekében szükséges. 
A (3)-(4) bekezdés szerinti szabályozás a gyakorlati tapasztalatok alapján 
indokolt fogalmi pontosítás. 
Az (5) bekezdés rendelkezése szükséges, ugyanis a hatályos jogszabály nem 
tartalmaz szabályozást az előre fizetős mérőórák igazolására vonatkozóan. 
Tekintettel arra, hogy az előre fizetős mérőórák esetében nehéz meghatározni 
egy havi átlagfogyasztást – ellentétben a havi számlázással -, az utolsó két 
feltöltés összegéből, valamint a két feltöltés között eltelt időből lehet 
következtetni fogyasztási egységre.  
 

11. §-hoz 
 

Az ÖR. hatályos szabályozása szerint a 18. év feletti tartósan beteg hozzátartozó 
ápolásáért, gondozásáért nyújtható gondozási díj egy havi összege 20.000,- Ft. 
A korábbi szabályozás az ápolási tevékenységet és az azért nyújtott ellátást 
kvázi munkaviszonynak minősítette, azaz társadalombiztosítási ellátást és 
nyugdíjjárulékot kellett utána fizetni. 2015. március 1. napjával az 
Önkormányzatok által nyújtható ápolási díj megszűnt, az ilyen típusú ellátás 
települési támogatás keretében határozható meg, de nem jogosít 
társadalombiztosítási ellátásra, egyszerű segély. 
Ennek okán 2015. április 1. napjától a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a (2a) bekezdéssel egészült ki, 
mely szerint „a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, 
gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás a 
társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak 
minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri 
az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
alapösszegének a 80%-át.” 

12. §-hoz 
 

A gyakorlati tapasztalatok miatt indokolt a jogosultsági feltételként 
meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár emelése. A hatályos jövedelemhatár 
57.000,- Ft és 71.250,- Ft, több esetben azt eredményezte, hogy nem volt 
lehetőség segítségnyújtásra azon személyek – főleg nyugdíjas korúak, 
gyermeküket egyedül nevelők –esetében, akik nem rendszeres segélyezettek. 



 
13. §-hoz 

 
A módosítás szükségességét a gyakorlatban kialakult rendszer eredményezte, 
ugyanis hátralékkezelési támogatás eljárása során a megállapító döntés 
meghozataláig hosszabb idő telik el (Családsegítő Szolgálat előzetes vizsgálata, 
környezettanulmány, ügyintézési határidő). Pozitív elbírálás esetén a kötelezett 
személynek a kérelem benyújtásától számítva esetenként két havi törlesztő 
részletet is azonnal teljesítenie kell az aktuális havi kötelezettségei mellett, mely 
megterhelő a már meglévő hátralékok mellé. 

 
 
 
 

14. §-hoz 
 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2015. évi CXXXIII. törvény 2016. január 1. napjától módosítja a családsegítő- és 
gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények rendszerét. Ennek következtében a 
családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és 
gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. Kormányrendelet határozza 
meg a vonatkozó végrehajtási részletszabályokat, melynek következtében 
kerületünkben jövő év elejétől Család- és Gyermekjóléti Központ kerül 
létrehozásra. 
Az (5) bekezdés szerinti módosítás az adósságkezelési támogatás 
hátralékkezelési támogatásra való kijavítása miatt szükséges. 
 

15. §-hoz 
 
Az (1) bekezdés szerinti korlátozás a jelenleg hatályos rendeletben is 
megfogalmazásra került, a hátralékkezelési támogatás esetében. 2015. március 
1. napjával a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben hatályon kívül helyezésre került – többek között – az adósságkezelési 
szolgáltatás támogatástípus. Ezzel egyidőben a települési önkormányzatok 
lehetőséget kaptak saját hatáskörben, települési támogatásként létrehozni 
segélytípusokat. Újpest Önkormányzata felhalmozott közüzemi díjtartozásokhoz, 
lakbér- és különszolgáltatási díjhátralékhoz nyújtható hátralékkezelési támogatás 
bevezetéséről döntött, mely célját tekintve ugyanaz, mint a korábbi 
adósságkezelési szolgáltatás. A módosítással a jogalkotó el kívánja kerülni, hogy 
a különböző jogcímű támogatásokkal ugyanazt az adósságot az Önkormányzat 
finanszírozza. 
A (2) bekezdés szerinti módosítás a 14. § szerinti okok miatt indokolt. 
 

16. §-hoz 
 
A 10. § és 11. §-ban részletezettekhez kapcsolódó módosítás. 
 

17. §-hoz 
 
A rendkívüli települési támogatás speciálisan nyújtható jogcímeinél a gyakorlati 
tapasztalatok miatt indokolt az egy főre jutó jövedelemhatár, valamint az egy 
évben adható támogatás összeg emelése. A hatályos jövedelemhatár 114.000,- 



Ft, több esetben azt eredményezte, hogy nem volt lehetőség segítségnyújtásra 
azon személyek – főleg nyugdíjas korúak, gyermeküket egyedül nevelők –
esetében, akik nem rendszeres segélyezettek, viszont egy-egy élethelyzet 
indokolta a segítségnyújtást. 
A (3) bekezdésben foglalt módosítás – névelő rossz használata miatti - nyelvtani 
hiba kijavítása. 
 

18. §-hoz 
 
E szakasz módosítása egyrészt a 17. §-ban is részletezett okok miatt indokolt, 
másrészt az egy főre jutó jövedelemhatár emelésével szélesítésre kerül a 
méltányossági alapon elbírálható ügyek köre. 
 

 
19. §-hoz 

 
A módosítás pontosítást tartalmaz a hatályos jogszabályszöveghez képest, az 
alkalmazott gyakorlatnak megfelelően. A gyakorlat szerint temetési költségek 
csökkentése iránti kérelmek esetében a három hónapnál nem régebbi temetési 
számlák benyújtása kötelező, azonban a korábbi szabályozások szerint is az 
eredeti számlák benyújtása indokolt tekintettel arra, hogy pozitív döntés esetén 
a folyósított ellátás, valamint annak dátuma rávezetésre került az eredeti 
számlára, majd postázásra a jogosult részére a visszaélések elkerülése végett. 
 

20. §-hoz 
 
Az ÖR.  53. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezésével e szakasz 
módosítása is indokolt. 
Az akut megbetegedésekhez kapcsolódó gyógyszerutalvány igények száma 
nagyjából a nullára csökkent az elmúlt két évben bevezetett szigorításnak 
köszönhetően. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi 
gyógyszerutalvány kérelmek és igazolt gyógyszerek valóban a rendszeresen 
szedett készítmények kiváltásának támogatására irányulnak, ezért okafogyottá 
vált a gyógyszerek ilyen irányú megkülönböztetése, mely csökkenti az 
adminisztrációs terhet is. 
 

21. §-hoz 
 
E rendelet 7. § szerint módosítás tartalmazza a lakbérrendelet rövidítésére 
vonatkozó utalást, ezért indokolt a módosítás. 
 

22. §-hoz 
 
Az (1) bekezdés szerinti módosítás a lakbértámogatás és a fűtéshez nyújtható 
lakhatási támogatás problematikáját küszöböli ki. Főszabály szerint, aki mindkét 
támogatásra jogosult, részére lakbértámogatást kell megállapítani. Ebben az 
esetben részére megállapításra kerül a lakbértámogatás tekintet nélkül arra, 
hogy a jogosult a lakhatási támogatást az évente kétszer nyújtható fa-, szén 
tüzelőanyaghoz kérte. A módosítással figyelembe vételre kerül a kérelmező azon 
igénye, hogy az adott támogatás tüzelőanyag megvásárlásához kérte, 
ugyanakkor egyidejűleg megállapítható lesz részére lakbértámogatás is. 
 



23. §-hoz 
 
 
A szakaszban foglalt módosítás – névelő rossz használata miatti - nyelvtani hiba 
kijavítása. 
 

24. §-hoz 
 
Az ÖR. hatályos szövege pontosításra került a bérlők részére megállapítható 
lakbértámogatás időtartamára vonatkozóan, ugyanis több esetben a bérleti 
jogviszony időtartama kevesebb, mint 12 hónap. Ugyan jogosultságot 
megszüntető tényező, ha a bérleti jogviszony felmondásra, vagy megszüntetésre 
kerül, viszont a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogosultak a 
legtöbb esetben nem tesznek eleget ilyen jellegű bejelentési kötelezettségeiknek. 
 

25. §-hoz 
 
A hatályos rendelet szám elírás miatt két 66. §-t tartalmazott. A technikai hiba 
kijavítására szövegcserés módosítás indokolt. 
 

26. §-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 

27. §-hoz 
 
Hatályon kívül helyező rendelkezés 
 


