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ELŐTERJESZTÉS 

Képviselő-testület részére 

 

 

Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellá-

tásokról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:       Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette:    dr. Raab Patrik szociális főosztályvezető,  

Szakács Viktor szociális osztályvezető 

Testületi ülés időpontja:    2020. október 29. 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Lehoczky Balázs aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen előterjesztés javaslatot tesz a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

módosítására, figyelemmel arra, hogy a Rendelet egyes rendelkezéseit illetően korrekció vált indo-

kolttá. 

 

A jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Rendelet módosítását tartalmazó önkormányzati 

rendelet-tervezet az alábbiak szerint került megfogalmazásra: 

 

1) A Rendelet 36/A. §-ának módosítása az otthonápolási támogatás tekintetében: 

 

A Rendelet 36/A. §-át a veszélyhelyzettel összefüggésben egyes rendeletek módosításáról szóló 

17/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet iktatta be, amely a koronavírus-járvány miatt az egészség-

ügyi intézményekből elbocsátott betegek részére biztosít egyszeri, 50.000-, Ft összegű otthonápolási 

támogatást. 

 

A Kormány a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 

17.) Korm. rendelettel a veszélyhelyzetet 2020. június 18-ai hatállyal megszüntette, ugyanakkor a 

járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi válsághelyzet került be-

vezetésre, a Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak szerint 2020. december 18-ig. Az egészségügyi vál-

sághelyzetet az Eütv. 228. § (2a)-(2b) bekezdései alapján mindaddig szükséges fenntartani, amíg az 

elrendelését indokoló feltételek fennállnak, erre tekintettel a Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott 

időpontot követően meghosszabbíthatja a Kormány az egészségügyi válsághelyzetet. 

 

Az egészségügyi válsághelyzet – bár a veszélyhelyzettel ellentétben a különleges jogrend részét nem 

képezi, így pl. kijárási korlátozás nem vezethető be – okot adhat a Rendelet 36/A. §-ában foglalt szo-

ciális ellátás fenntartására. Az Eütv. 232/D. § szerint egészségügyi válsághelyzetben az egészségügyi 

szolgáltatásokat érintően többek között az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének rendjére 
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vonatkozó intézkedés hozható, illetve elrendelhet törvény alapján meghozható járványügyi intézke-

déseket, amelyek adott esetben a kórházban ápolt betegekre is kihatással lehetnek. 

 

Külön megemlítendő az Eütv. 229. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezés, mely szerint az 

Eütv.-ben meghatározott betegjogok csak akkor és kizárólag olyan mértékben gyakorolhatók, amikor 

és amennyiben nem veszélyeztetik az egészségügyi válsághelyzet felszámolásának eredményességét. 

A betegjogok közé tartozik az egészségügyi ellátáshoz való jog is, így továbbra is felmerülhet annak 

lehetősége, hogy kórházban ápolt betegek elbocsátásra kerülnek, annak ellenére, hogy ápolásuk, 

gondozásuk még nem fejeződött be. 

 

A fentiekre tekintettel álláspontunk szerint szükséges az otthonápolási támogatás fenntartása, ugya-

nakkor a támogatás biztosítására szolgáló jogalapot - a fentiekben kifejtettek alapján - módosítani 

kell. 

 

2) A Rendelet módosítása az ünnepekhez kapcsolódó támogatások tekintetében: 

 

A Rendelet jelenleg hatályos 63. §-64. §-a rendelkezik az ünnepekhez kapcsolódó támogatásról, 

amelyet egyszeri, kiegészítő jelleggel kaphat meg a szociális ellátásban részesülő személy. A Rende-

let jelenleg hatályos szövegének 64. § (1) bekezdésében foglaltak szerint egy támogatott legfeljebb 

10.000.- Ft értékű támogatásban részesülhet, a támogatás mértékéről a Rendelet 64. § (2) bekezdésé-

ben foglaltak szerint a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság dönt. 

 

Jelen előterjesztés alapján módosításra kerül a támogatás elnevezése. A támogatás elnevezésének 

módosítását indokolja az a tény, hogy a gyakorlat szerint a támogatás a karácsonyi időszakhoz kap-

csolódik, egyéb ünnepekhez (pl. húsvét) viszont nem. A támogatás rendkívüli jellegét erősíti továb-

bá, hogy az előttünk álló koronavírus-járvány időszakában felmerülő gazdasági problémák hatására 

kiemelt jelentőségű az egyébként is nehéz gazdasági helyzetben lévő társadalmi rétegek támogatása. 

 

Álláspontunk szerint a rendkívüli év végi támogatás elnevezése fedné le a legpontosabban a támoga-

tással elérni kívánt célokat, illetve a támogatással kapcsolatban követett gyakorlatot. 

 

Megjegyezni kívánjuk továbbá, hogy a Rendelet 64. §-a a korábbi szabályozás mellett kiegészítésre 

kerül egy új rendelkezéssel, amelyben foglaltak alapján az a személy, aki rendkívüli év végi támoga-

tásban részesülhet, milyen határidőn belül jelezheti az igényét abban az esetben, amennyiben a támo-

gatáshoz önhibáján kívül nem jutott hozzá. A határidő az utalványcsomagok kiosztásának kezdőnap-

jától számított 45 naptári napban kerül meghatározásra. 

 

3) A Rendelet 45. § (2) bekezdés c) pontjának módosítása a fogyatékos személyek díjhátralék-

kiegyenlítő támogatásának tekintetében: 

 

A Rendelet 45. §-a szabályozza a fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására vonat-

kozó szabályokat. A jogszabályhely (2) bekezdésének jelenleg hatályos c) pontjában foglaltak szerint 

a fenti támogatásban többek között az a kérelmező részesíthető - amennyiben a kérelmező megfelel a 

45. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek - akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 300%-át. 

 

Álláspontunk szerint az elmúlt évek tendenciája az, hogy a fogyatékos személyek díjhátralék-

kiegyenlítő támogatására vonatkozó költségvetési előirányzat nem kerül felhasználásra. Ezt a tényt 

támasztja alá, hogy a támogatás iránt érdeklődők száma minden évben magasabb, mint a pályázatot 

leadók száma. Ugyanakkor amennyiben az összeghatár megemelésre kerül, az újpesti fogyatékos, 

illetve a velük egy háztartásban élő személyek szélesebb rétegeit sikerülne bevonni az ellátás 

jogosulti körébe, olyan személyeket is, akik a Rendelet 45. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyéb 

követelményeknek egyébként megfelelnének (és nem áll fenn az esetében a Rendelet 46. § (5) be-

kezdésében meghatározott kizáró ok), de eddig a Rendeletben meghatározott alacsonyabb összegha-



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * KanaszNM@ujpest.hu 

3 

tár miatt nem részesülhettek a fenti támogatásban. A módosítás következtében a biztosított költség-

vetési keret teljes kimerítése is lehetségessé válik. 

 

A pályázók háztartásában maximált egy főre jutó jövedelem összege a jelenleg hatályos szabályozás, 

tehát a helyi jövedelemalap 300%-a szerint 102.600.-Ft. Ezt az összeghatárt kívánjuk emelni a helyi 

jövedelemalap 500%-ára, amelynek összege 171.000.-Ft.  

 

A fentiekre tekintettel az előterjesztés elfogadása esetén az a kérelmező lenne részesíthető a fogyaté-

kos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatásában, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 500%-át. 

 

4) Az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló rendelet hatálybalépésével összefüggő módo-

sítás: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 9. pontjá-

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

bekezdésében meghatározott kötelező feladatköréhez kapcsolódó, önként vállalt feladatkörének - az 

egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - teljesítéséhez kapcsolódóan kiemelt kötelezettsé-

gének tartja Újpest lakossága – ezen belül a gyermekek, és ezáltal a családok – egészségének meg-

óvását, valamint ezzel összefüggésben a kerületben élő családok pénzügyi helyzetének javítását. 

 

A Rendelet kiegészítését indokolja, hogy a Képviselő-testület részére felterjesztésre kerül a fenti, 

önként vállalt feladatkörében felmerült kötelezettség teljesítéséhez szükséges Újpest Oltástámogatási 

Rendszeréről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét (a továbbiakban: rendelet-tervezet) tartalmazó 

előterjesztés, amelynek elfogadása esetén az újpesti családok részére utófinanszírozás keretében a 

meningococcus B baktérium okozta fertőző agyhártyagyulladás, valamint a rotavírus elleni védőol-

tásokkal összefüggésben önkormányzati támogatás kerül megállapításra. A rendelet-tervezet speciá-

lis eljárási szabályokat állapít meg, ugyanakkor ezzel összefüggésben a rendelet-tervezetben nem 

szabályozott kérdésekben többek között a Rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

 

Jelen előterjesztést a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet 54. § (2) be-

kezdés c) és e) pontja alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét 

képező rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni. 

 
Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (X.29.) 

számú határozata a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

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

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság-

tól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormány-

zati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (……) önkormányzati rendele-

tét. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 
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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

Budapest, 2020. október … 

 Kanász-Nagy Máté 

Az előterjesztést a Képviselő-testület a 2020. október 29. napi ülésén tárgyalja. 

1. számú melléklet: jogszabály-tervezet 

2. számú melléklet: általános indokolás 

3. számú melléklet: részletes indokolás 

4. számú melléklet: hatásvizsgálati lap 
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1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

.…/2020. (…..) 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 igazga-

tásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalma-

zás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában, va-

lamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szó-

ló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának b) pont bf) 

alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(természetben nyújtott szociális ellátások) 

 

„bf) rendkívüli év végi támogatás” 

 

2. § 

 

A Rendelet III. Fejezete a következő 10/B. alcímmel egészül ki: 

 

„10/B. Az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló önkormányzati rendelet alapján 

nyújtott támogatás 

 

43/B. § 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján egyéb 

önként vállalt feladat keretében oltási támogatást állapít meg külön rendeletben szabályozot-

tak szerint.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 15. alcíme helyébe a következő alcím lép: 
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„15. Rendkívüli év végi támogatás 
 

63. § 

 

A szociális ellátásban részesülő személy - egyszeri kiegészítő, rendkívüli év végi támogatás-

ban részesíthető, amely nem számít bele a 37.§ (1) bekezdés szerinti segélykeretbe. 

 

64. § 

 

(1) A 63. § szerinti támogatás kizárólag természetben nyújtható. Egy támogatott legfeljebb 

10.000,-Ft értékű támogatásban részesülhet. 

(2) A 63. § szerinti támogatás mértékét, formáját és a támogatásban részesíthető személyek 

körét alkalmanként a Bizottság határozza meg a mindenkori éves költségvetési rendeletben 

meghatározott keretösszeg terhére. 

(3) Rendkívüli év végi támogatásban elsősorban: 

a) a több gyermekes családokat, 

b) az egyedülálló személyeket, 

c) az alacsony jövedelmű személyeket, és 

d) a nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyeket 

kell részesíteni. 

(4) Azok a szociális ellátásban részesülő személyek, akik a 63. § szerinti támogatásra a (2) 

bekezdés alapján jogosultak, és ahhoz önhibájukon kívül nem jutottak hozzá, a támogatás 

átvételének kezdőnapjától számított 45 napon belül kérelmezhetik a támogatás kézbesítését.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„36/A. § 

 

(1) Otthonápolási támogatásban részesíthető, az önkormányzat közigazgatási területén lak-

címmel rendelkező, az a nagykorú személy,  

- akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jö-

vedelemalap hétszeresét,  

- akit fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményből elbocsátottak, és orvosi dokumentációi 

alapján ápolásra, gondozásra szorul, valamint 

- otthoni ápolása az önkormányzat közigazgatási területén belül történik. 

(2) A támogatás összege 50 000,- Ft, amely egy alkalommal igényelhető. 

(3) A támogatás iránti kérelem az egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt, valamint az 

egészségügyi válsághelyzet megszűnését követő 45 napon belül nyújtható be. A kére-

lemhez – a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően – csatolni kell a kérelmező zá-

rójelentésének másolatát.”  

5. § 

 

(1) A Rendelet  

a) 8. § (2) bekezdésében „az ünnepekhez kapcsolódó” szövegrész helyébe „a rendkívüli 

év végi”, 

b) 45. § (2) bekezdésének c) pontjában a „300 %-át” szövegrész helyébe a „500%-át” 

szöveg lép. 
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6. § 

 

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. 

……………………….. napján. 

   

 

 

Dr. Dallos Andrea 

 jegyző 
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2. számú melléklet 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Jelen előterjesztés javaslatot tesz a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyúj-

tott szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ren-

delet) módosítására, figyelemmel arra, hogy a Rendelet egyes rendelkezéseit illetően korrekció 

vált indokolttá. 

 

A jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Rendelet módosítását tartalmazó önkor-

mányzati rendelet-tervezet az alábbiak szerint került megfogalmazásra: 

 

1) A Rendelet 36/A. §-ának módosítása az otthonápolási támogatás tekintetében: 

 

A Kormány a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. 

(VI. 17.) Korm. rendelettel a veszélyhelyzetet 2020. június 18-ai hatállyal megszüntette, ugya-

nakkor a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet (a to-

vábbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi vál-

sághelyzet került bevezetésre, a Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak szerint 2020. december 18-ig. 

Az egészségügyi válsághelyzetet az Eütv. 228. § (2a)-(2b) bekezdései alapján mindaddig szük-

séges fenntartani, amíg az elrendelését indokoló feltételek fennállnak, erre tekintettel a Korm. 

rendelet 3. §-ában meghatározott időpontot követően meghosszabbíthatja a Kormány az egés-

zségügyi válsághelyzetet. 

 

Az egészségügyi válsághelyzet fennállására, valamint az egészségügyi válsághelyzettel kapcso-

latos jogi szabályozásra figyelemmel - az egészségügyi szolgáltatásokat érintően többek között 

az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó intézkedés hozható, illetve 

elrendelhet törvény alapján meghozható járványügyi intézkedéseket, a betegjogok gyakorlása 

korlátozható abban az esetben, ha az egészségügyi válsághelyzet megszüntetését veszélyezteti, 

így kórházban ápolt betegek továbbra is elbocsáthatók úgy, hogy ápolásuk, gondozásuk még 

nem fejeződött be, álláspontunk szerint szükséges az otthonápolási támogatás fenntartása, ugya-

nakkor a támogatás biztosítására szolgáló jogalapot - annak hatálytalanságára tekintettel - módo-

sítani kell. 

 

2) A Rendelet módosítása az ünnepekhez kapcsolódó támogatások tekintetében: 

 

Jelen előterjesztés alapján módosításra kerül a támogatás elnevezése. A támogatás elnevezésének 

módosítását indokolja az a tény, hogy a gyakorlat szerint a támogatás a karácsonyi időszakhoz 

kapcsolódik, egyéb ünnepekhez (pl. húsvét) viszont nem. A támogatás rendkívüli jellegét erősíti 

továbbá, hogy a koronavírus-járvány időszakában felmerülő gazdasági problémák hatására ki-

emelt jelentőségű az egyébként is nehéz gazdasági helyzetben lévő társadalmi rétegek támogatá-

sa. 

 

Álláspontunk szerint a rendkívüli év végi támogatás elnevezése fedné le a legpontosabban a tá-

mogatással elérni kívánt célokat, illetve a támogatással kapcsolatban követett gyakorlatot. 

 

Megjegyezni kívánjuk továbbá, hogy a Rendelet 64. §-a a korábbi szabályozás mellett kiegészí-

tésre kerül egy új rendelkezéssel, amelyben foglaltak alapján az a személy, aki rendkívüli év végi 

támogatásban részesülhet, milyen határidőn belül jelezheti az igényét abban az esetben, ameny-
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nyiben a támogatáshoz önhibáján kívül nem jutott hozzá. A határidő az utalványcsomagok kiosz-

tásának kezdőnapjától számított 45 naptári napban kerül meghatározásra. 

3) A Rendelet 45. § (2) bekezdés c) pontjának módosítása a fogyatékos személyek díjhátra-

lék-kiegyenlítő támogatásának tekintetében: 

 

Álláspontunk szerint az elmúlt évek tendenciája az, hogy a fogyatékos személyek díjhátralék-

kiegyenlítő támogatására vonatkozó költségvetési előirányzat nem kerül felhasználásra. Ezt a 

tényt támasztja alá, hogy a támogatás iránt érdeklődők száma minden évben magasabb, mint a 

pályázatot leadók száma. Ugyanakkor amennyiben a Rendelet 45. § (2) bekezdés c) pontjában 

foglalt összeghatár megemelésre kerül, az újpesti fogyatékos, illetve a velük egy háztartásban élő 

személyek szélesebb rétegeit sikerülne bevonni az ellátás jogosulti körébe, olyan személyeket is, 

akik esetében a Rendelet 45. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyéb követelmények egyébként 

fennállnának, de eddig a Rendeletben meghatározott alacsonyabb összeghatár miatt nem része-

sülhettek a fenti támogatásban. A módosítás következtében a biztosított költségvetési keret teljes 

kimerítése is lehetségessé válik. 

 

A pályázók háztartásában maximált egy főre jutó jövedelem összege a Rendelet 45. § (2) bekez-

dés c) pontja szerint a helyi jövedelemalap 300%-a szerint 102.600.-Ft. Ezt az összeghatárt kí-

vánjuk emelni a helyi jövedelemalap 500%-ára, amelynek összege 171.000.-Ft. 

  

A fentiekre tekintettel az előterjesztés elfogadása esetén az a kérelmező lenne részesíthető a fo-

gyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatásában, akinek a háztartásában az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 500%-át. 

 

4) Az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló rendelet hatálybalépésével összefüggő 

módosítás: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magya-

rország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 9. 

pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

1. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező feladatköréhez kapcsolódó, önként vállalt feladat-

körének - az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - teljesítéséhez kapcsolódóan ki-

emelt kötelezettségének tartja Újpest lakossága – ezen belül a gyermekek, és ezáltal a családok – 

egészségének megóvását, valamint ezzel összefüggésben a kerületben élő családok pénzügyi 

helyzetének javítását. 

 

A Rendelet kiegészítését indokolja, hogy a Képviselő-testület részére felterjesztésre kerül a fenti, 

önként vállalt feladatkörében felmerült kötelezettség teljesítéséhez szükséges Újpest Oltástámo-

gatási Rendszeréről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét (a továbbiakban: rendelet-tervezet) 

tartalmazó előterjesztés, amelynek elfogadása esetén az újpesti családok részére utófinanszírozás 

keretében a meningococcus B baktérium okozta fertőző agyhártyagyulladás, valamint a rotavírus 

elleni védőoltásokkal összefüggésben önkormányzati támogatás kerül megállapításra. A rende-

let-tervezet speciális eljárási szabályokat állapít meg, ugyanakkor ezzel összefüggésben a rende-

let-tervezetben nem szabályozott kérdésekben többek között a Rendelet rendelkezéseit kell 

irányadónak tekinteni. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köz-

löny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó 

eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel az előterjesztő álláspontja szerint az indokolást a Nemzeti 

Jogszabálytárban közzé kell tenni. 
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3. számú melléklet 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a rögzíti a pénzbeli és ter-

mészetben nyújtott szociális ellátások körét, ezért a Rendeletben hatályos szövegében foglalt ünne-

pekhez kapcsolódó támogatás elnevezése - amely a Rendelet módosításának eredményeként rendkí-

vüli év végi támogatásként kerül megjelölésre - a Rendelet 2. § b) pontjának bf) alpontjában a fenti-

eknek megfelelően módosításra kerül.  

 

2. §-hoz 

Rögzítésre kerül az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló önkormányzati rendeletre történő 

hivatkozás, amely rendeletben az Önkormányzat által a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező feladatköréhez kapcsolódó, 

önként vállalt feladatkörének teljesítése érdekében, a meningococcus B baktérium okozta fertőző 

agyhártyagyulladás, valamint a rotavírus elleni védőoltásokkal összefüggésben megállapított önkor-

mányzati támogatás szabályai kerülnek megállapításra. 

 

3. §-hoz 

A rendkívüli év végi támogatásra vonatkozó szabályozás - a korábbi szabályozás fenntartása mellett -

kiegészül azzal, hogy azok a jogosultak, akik önhibájukon kívül nem jutottak hozzá a támogatáshoz, 

az utalványok kiosztásának első napjától számított 45 napon belül kérhetik a támogatás összegének 

folyósítását. Pontosításra kerül továbbá a Rendelet jelenleg hatályos 64. § (2) bekezdése is, a „támo-

gatások” szövegrész helyett „támogatás” szöveg kerül bevezetésre, tekintettel arra, hogy a rendkívül 

év végi támogatás alatt csak egy természetben nyújtott szociális ellátás értendő. 

 

4. §-hoz 

A Kormány 2020. június 18-án hatályba lépett döntése alapján a veszélyhelyzet megszűnt, ugyanak-

kor a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekez-

désében foglaltak szerint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (1) bekezdése sze-

rinti egészségügyi válsághelyzet került bevezetésre, erre tekintettel szükséges az otthonápolási támo-

gatásra vonatkozó rendelkezések aktualizálása az egészségügyi válsághelyzetre vonatkozó szabályok 

szerint. 

 

5. §-hoz 

Szövegcserés módosítások, amelynek következtében a fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő 

támogatása nagyobb jogosulti kör részére válik elérhetővé, valamint az ünnepekhez kapcsolódó tá-

mogatás elnevezésének változására tekintettel történik módosítás a Rendelet 8. § (2) bekezdésében. 

 

6. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 
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4. számú melléklet 

 

 

Előzetes Hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet 

várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A rendelet-módosítás társadalmi hatása, hogy a fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő 

támogatásának szélesebb jogosulti köre miatt a társadalom tágabb köre lehet jogosult a pályáza-

ton való indulásra. A rendelet-módosítás további társadalmi hatása, hogy a rendkívüli év végi 

támogatás tekintetében lehetőség nyílik azoknak is hozzájutni a támogatáshoz, akik önhibájukon 

kívül ebben nem részesültek, így nagyobb jogosulti kör részesülhet a támogatásból az eddigiek-

nél. A rendelet-módosításnak kisebb költségvetési hatásai vannak, de a források biztosítottak. A 

rendelet-módosítás további költségvetési hatása, hogy a fogyatékos személyek díjhátralék-

kiegyenlítő támogatásánál a jogosulti kör bővítésével a költségvetési keretben meghatározott 

összeget ki lehet meríteni. A rendelet-módosításnak gazdasági hatásai nincsenek. 

Környezeti és egészségi következményei 

A rendelet-módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet-módosítás az adminisztrációs terheket érdemben nem befolyásolja. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következ-

ménye): 

A jogszabály megalkotását indokolja, hogy a Kormány 2020. június 18-án hatályba lépett dönté-

se értelmében a veszélyhelyzet megszűnt, ugyanakkor a járványügyi készültség bevezetéséről 

szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az egészségügy-

ről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi válsághelyzet ke-

rült bevezetésre, így az otthonápolási támogatást biztosító jogalapot módosítani kell. Szükséges 

átnevezni az ünnepekhez kapcsolódó támogatást, továbbá biztosítani a lehetőséget a támogatás 

keretében az utalványok átvételére azoknak, akik adminisztrációs hiba okán nem jutottak hozzá 

időben, valamint szükséges a fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatásának 

jogosulti körét bővíteni, hogy minél többen jussanak hozzá a támogatáshoz. A módosítás elma-

radása esetén az otthonápolási támogatás hatályát vesztett jogszabályon alapulna továbbra is, így 

a jogosultak ezt a jövőre nézve nem tudnák igénybe venni, a rendkívüli év végi támogatás esetén 

pedig a teljes jogosulti kör nem juthatna hozzá a támogatáshoz. A módosítás elmaradása esetén a 

fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására szánt költségvetési keret nem kerül 

kimerítésre, így továbbra is csak egy kisebb jogosulti kör vehetné igénybe a támogatást. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek bizto-

sítottak. 

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai 
A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek. 

A tervezett jogszabály-módosítás adatvédelmi hatásai: 

A rendelet-tervezetnek adatvédelmi hatásai nincsenek. 

 


