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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

……/2017. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § 
(1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában 
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.) 2. § 
a) pontja a következő af) ponttal egészül ki: 
(pénzbeli szociális ellátások:) 
 „af) beiskolázási támogatás.” 
 

2. § 
 

Az ÖR. 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E rendelet alkalmazása során:) 
 „g) törlesztési képesség: az adós háztartása kiadásainak számlákkal igazolható, 
továbbá az adós által becsült egyéb kiadások összegének és a háztartás nettó 
összbevételének különbözete Ft-ban meghatározva.” 
 

3. § 
 

Az ÖR. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Lakhatási támogatás a bérleti jogviszony időtartamára, de legfeljebb 12 hónapra 
állapítható meg. Amennyiben az önkormányzati lakásra fennálló bérleti jogviszony 
egy évnél rövidebb időtartamú, úgy a támogatást 12 hónapra kell megállapítani 
azzal, hogy a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésével – ide nem 
értve azt az esetet, ha a bérleti jogviszony időtartama a lejáratot követően 
meghosszabbításra kerül - a támogatásra való jogosultság is megszűnik.” 
 

4. § 
 

(1) Az ÖR. 17 .§ (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
(Nem állapítható meg lakhatási támogatás, ha) 
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„e) a lakás tulajdonjogára vagy bérleti jogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy 
öröklési szerződés áll fenn.” 

(2) Az ÖR. 17. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A kérelemhez – a 7.§ (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – mellékelni kell:) 
„e) előre fizetős mérőóra esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap feltöltései 
összegének igazolását.” 
 

5. § 
 
Az ÖR. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az Önkormányzat hátralékkezelési támogatásban részesíti azt a kérelmezőt,) 
„b) akinek az adóssága meghaladja az 50.000,- Ft-ot, de nem haladja meg az 
500.000.- Ft-ot,” 
 

6. § 
 

Az ÖR. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A támogatott az Önkormányzatnál az esedékességet követő hónap 15 napjáig 
köteles igazolni, hogy a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének eleget tett.” 
 

7. § 
 

(1) Az ÖR. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  Nem állapítható meg hátralékkezelési támogatás annak a személynek, akinek  
a) a 26. §-ban meghatározott adósság típusokon kívül is van egyéb lakással, 
lakhatásával összefüggésben keletkezett olyan tartozása, mely esetben a tartozások 
együttes összege meghaladja a 800.000,- Ft-ot, 
b) törlesztési képessége nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át, 
c) valamely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó 
civil szervezet is támogatást biztosít adóssága kifizetéséhez, és a hátralékkezelési 
támogatást a civil szervezet támogatásának feltételéül szabott önrész kifizetéséhez 
kéri.” 

(2) Az ÖR. 31. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
(Nem állapítható meg hátralékkezelési támogatás, illetve a már megállapított 
támogatást meg kell szüntetni, ha az adós) 
„d) a 34. § alapján megállapított támogatás önrészének befizetését igazoló 
dokumentumot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nem 
mutatja be.” 
 

8. § 
 

(1) Az ÖR. 34 .§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Az (1) bekezdés szerinti hátralékkezelési támogatás esetén a hátralékkezelési 
szolgáltatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 
a jogosult köteles a követelés jogosultjának egy összegben befizetni a részére 
megállapított önrészt, és a befizetésről szóló bizonylatot 15 napon belül bemutatni az 
Önkormányzatnak. A támogatás csak az igazolás bemutatása után folyósítható. A 
folyósítás közvetlenül a szolgáltató részére történik.” 

(2) Az ÖR. 34. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(5) Kizárólag az e § alapján megállapított hátralékkezelési támogatás esetén az 
adósnak nem kell hátralékkezelési megállapodást kötnie és a 30. § (5) bekezdése 
szerinti környezettanulmány is mellőzhető, valamint a 32. § (1) bekezdésében 
meghatározott tilalom 6 hónapra korlátozódik.”  
 

9. § 
 

Az ÖR. 35. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 
ezzel egyidejűleg a 35. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
(A hátralékkezelési támogatás megállapítása iránti kérelemhez - a 7.§ (2) 
bekezdésében foglaltakon túlmenően - mellékelni kell:) 
„f) előre fizetős mérőóra esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap feltöltései 
összegének igazolását, 
g) vagyonnyilatkozatot a háztartás tagjainak vagyonáról.” 
 

10. § 
 

Az ÖR. 38.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
„38.§ (1) 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 500 %-át. 
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítását 
követő 90 napon belül a jogosult köteles igazolni, annak a kérelemben foglalt célra 
történő felhasználását.” 

 
11. § 

 
Az ÖR. a következő 9/A. alcímmel egészül ki: 

 
„9/A. Beiskolázási támogatás 
42/A. § (1) A Képviselő-testület évente meghozott külön határozatával, a tárgyévre 
vonatkozóan beiskolázási támogatás folyósításáról dönthet. Beiskolázási támogatás 
a tárgyévre vonatkozóan akkor kerül folyósításra, ha arról a Képviselő-testület 
legkésőbb május 31. napjáig – az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kerete 
függvényében – döntést hozott. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés esetén a beiskolázási támogatást a 42/B. – 42/D. 
§-okban meghatározott feltételekkel lehet megállapítani. 
42/B. § (1) Beiskolázási támogatásban az a szülő részesíthető, akinek  
   a) 6. életévét betöltött gyermeke általános iskolában, vagy 
   b) 23. életévét be nem töltött gyermeke nappali rendszerű középiskolában, vagy 
szakiskolában  
tanul. 
(2) Beiskolázási támogatásban részesíthető továbbá az az önálló keresettel nem 
rendelkező fiatal felnőtt, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytat 
tanulmányokat. 
(3) A beiskolázási támogatás megállapításának további feltétele, hogy az (1) vagy (2) 
bekezdés szerinti jogosult 
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   a) a tárgyévben, augusztus 15. napjáig legalább egy alkalommal rendkívüli 
települési támogatásban részesült, vagy 
   b) saját jogán vagy gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult. 
42/C. § A beiskolázás költségeinek csökkentésére - a 42/B. §-ban foglaltaktól 
eltérően - a tárgyév szeptember 30. napjáig beiskolázási támogatás iránti kérelmet 
nyújthat be az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő szülő 
is, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg  
   a) 2 fős család esetében a nyugdíjminimum 250 %-át, 
   b) 3 vagy ennél több fős család esetében a nyugdíjminimum 200 %-át. 
és a beiskolázás költségeit nem, vagy nehézségek árán tudja előteremteni. 
42/D. § (1) A beiskolázási támogatás összege gyermekenként, illetve fiatal 
felnőttenként egyszeri 10.000,- Ft, amely évente egy alkalommal, augusztus 1-je és 
október 15.-e között kerül kifizetésre. 
(2) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője veheti igénybe. 
Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a 
szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a 
gyermek elhelyezésre került.” 
 

12. § 
 
 Az ÖR. 43. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A kérelmező szülő, gyermek születéséhez kapcsolódó támogatásban részesül azon 
gyermeke után) 
„b) akinek legalább az egyik szülője Újpest közigazgatási területén lakóingatlan 
tulajdonjogával rendelkezik, vagy a gyermek születését megelőzően egy éve 
folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt is él, 
és” 
 

13. § 
 
Az ÖR. 52. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Kivételes esetben a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy a 
közgyógyellátásra nem beszerezhető gyógyszerszükségletei kielégítésére 
gyógyszerutalványban részesíthető. A közgyógyellátásra való jogosultságot és a 
gyógyszerszükségletet a háziorvos, vagy szakorvos köteles igazolni.” 
 

14. § 
 
Az ÖR. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„55. § A gyógyszerutalvány iránti kérelemhez – a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon 
túlmenően – csatolni kell a kezelőorvos és a gyógyszertár 30 napnál nem régebbi 
igazolását az igénylő krónikus betegségeinek kezeléséhez szükséges havi 
rendszeres gyógyszerszükségletéről és gyógyszerkiadásairól.” 
 

15. § 
 

(1) Az ÖR. 7.§ (2) bekezdés b) pontjában a „könyvelő” szövegrész helyébe 
az „elsődlegesen könyvelő” szövegrész lép.  
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(2) Az ÖR. 12.§-ában a „35 %-át” szövegrész helyébe a „30 %-át” 
szövegrész lép. 

(3) Az ÖR. 28. § (3) bekezdésében a „6 havi” szövegrész helyébe a „3 
havi” szövegrész lép. 

(4) Az ÖR. 30. § (3) bekezdésében a „szolgálat” szövegrész helyébe a 
„SZI” szövegrész lép. 

(5) Az ÖR. 36. § (4) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe a „három” 
szövegrész lép. 

(6) Az ÖR. 44. §-ában a „ha” szövegrész helyébe a „különösen ha” 
szövegrész lép. 
 
 
 
 

16. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

17. § 
 
Hatályát veszti az ÖR. 28. § (1) bekezdése és 31. § (3) bekezdés c) pontja. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 


