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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…….)  
önkormányzati rendelete 

 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló – többször módosított - 23/2003. 
(VII.16.) 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 
32.  § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló – többször módosított - 23/2003. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„(2)  E rendelet alkalmazása során fogyatékos személynek minősül: 
   a) az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű 

családi pótlékban részesül, 
   b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott 

személy, 
   c) a rokkantsági járadékos, 
   d) az aki rokkantsági ellátásban részesül, 
   e) aki vakok személyi járadékában részesül, 
   f) aki fogyatékossági támogatásban részesül, 

   g) aki rehabilitációs ellátásban részesül, 

   h) aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 
50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,  vagy akinek az 
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 
alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy 

   i) aki 2011. december 31-e előtt I., II. vagy III. csoportú rokkantsága 
alapján részesült nyugellátásban és 2012. január 1-jét követően 
részére öregségi nyugdíjat folyósítanak.” 

 
 



 

 

2 

2. § 
 
Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az SzTv. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján aktív korúak 
ellátásában, továbbá az időskorúak járadékában részesülő személyek  
december hónapban egyszeri kiegészítő – ünnepekhez kapcsolódó – 
támogatásban részesíthetők.” 
 

3. § 
 
Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az SzTv. 37/A. §-a szerinti együttműködésre kijelölt szerv: a 
Családsegítő Szolgálat.” 
 

4. § 
 
Az R. 59. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Nem részesíthető HTO támogatásban, aki az adott fűtési szezonban 
lakásfenntartási támogatásban részesül.” 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. 
 

6. § 
 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 6. § (4) 
bekezdése, 22. § (1) bekezdése, 23. § (3) bekezdése, 24. § (1) 
bekezdése, 25. § (1) bekezdése, 28. § c) pontja és 31. §-a. 
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