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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2011. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló – többször módosított - 23/2003. 
(VII.16.) számú 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. 
törvényben 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.) 
számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése 
az alábbiak szerint módosul: 
„(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokra vonatkozó 
kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztály Szociális Osztályán 
vagy - a közgyógyellátásra vonatkozó kérelmek kivételével – az Igazgatási 
Főosztály  Káposztásmegyeri Kirendeltségén, ügyfélfogadási időben lehet 
benyújtani.” 
 

2. § 
 
Az R. 6. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
(Az e rendeletben meghatározott valamennyi szociális ellátás iránti 
kérelemhez - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a jogosultság 
megállapításához, illetve a jogosultság fennállásának időszakonkénti 
felülvizsgálatához (a továbbiakban együtt: kérelem) szükséges) 
„b) vállalkozó, társas vállalkozás vezető tisztségviselője esetében az 

Állami Adóhatóság által kiadott jövedelem-igazolás, valamint 
nyilatkozat a le nem zárt adóév átlagos havi jövedelméről;” 

 
3. § 

 
Az R. 6. § (4) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul: 
(A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni) 
„c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.” 
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4. § 

 
Az R. 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(1) Az e rendeletben vagy az SzTv.-ben meghatározott feltételek 
hiányában vagy a jogszabály megsértésével nyújtott szociális ellátást meg 
kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt 
pedig kötelezni kell 
   a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére; 
   b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog 

visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő 
pénzegyenérték megfizetésére. 

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.” 
 

5. § 
 
Az R. 9. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(4) A rendszeres szociális ellátásokat, a bérpótló juttatást, a 
lakbértámogatást, a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási 
támogatást, adósságcsökkentési támogatást és átmeneti segélyt utólag, 
minden hónap 5-éig kell folyósítani.” 

 
6. § 

 
Az R. 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(1) A határozatlan időre, illetve az egy évnél hosszabb időtartamra 
megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását új nyilatkozatok 
és igazolások beszerzésével - ha jogszabály vagy e rendelet másként nem 
rendelkezik – két évente, a bérpótló juttatásra való jogosultság 
feltételeinek fennállását évente  legalább egyszer felül kell vizsgálni. Az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének változása esetén az ellátások 
összegének felülvizsgálatát az SzTv. előírásai szerint kell elvégezni.” 
 

7. § 
 
Az R. 16. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„16. § A pénzbeli szociális ellátások a következők: 
   a) rendszeres (havonta folyósított) ellátások: 

aa) aktív korúak ellátása, 
- bérpótló juttatás, 
- rendszeres szociális segély, 

ab) időskorúak járadéka, 
ac) lakásfenntartási támogatás, 
ad) lakbértámogatás, 
ae) ápolási díj, 
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   b) eseti ellátások: 
ba) átmeneti segély. 
bb) temetési segély. 
bc) adósságkezelési szolgáltatás, 
bd) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
be) háztartási tüzelőolaj támogatás.” 

 
8. § 

 
Az R. 22. § (1) bekezdésének záró mondatrésze az alábbiak szerint 
módosul: 
„ …feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem 
biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, 
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített 
munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - nem 
folytat.” 
 

9. § 
 
Az R. 22. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására, 
megszüntetésére, valamint a rendszeres szociális segély és a bérpótló 
juttatás folyósításának szüneteltetésére, továbbá a közfoglalkoztatásra az 
SzTv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 

10. § 
 
Az R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„23. § (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát megállapították – az SzTv. 37. §-ában foglaltak szerinti 
kivétellel - bérpótló juttatásra jogosult. 
(2)  A bérpótló juttatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelem 
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét 
biztosítsa. A kérelmező vagy jogosult ennek keretében köteles az általa 
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel 
kívül határos terület, járda  
   a) tisztán tartására, 
   b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, 

higiénikus állapotának biztosítására. 
(3) A bérpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege.” 
 

11. § 
 
Az R. 25. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(1) A 24. § (1) bekezdés b),-c) pontja szerinti esetekben a rendszeres 
szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív 
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korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában együttműködési 
kötelezettséget vállal az Önkormányzat által erre kijelölt szervvel.  
Az együttműködés keretében a jogosult  
   a) az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba 

vételét, 
   b) a beilleszkedést segítő programban való részvételről írásban 

megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, és  
   c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.” 
 

12. § 
 
Az R. 38. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„38. § Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési 
törvényben meghatározott alapösszeg 
   a) 100 %-a az SzTv. 41. § (1) bekezdésében foglalt esetben, 
   b) 130 %-a az SzTv. 43/A. § (1) bekezdésében foglalt esetben, 
   c) 100 %-a az e rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt esetben, ha 

az ápoló nem rendelkezik egyéb jövedelemmel, illetve 80 %-a, ha az 
ápoló egyéb jövedelemmel is rendelkezik.” 

 
13. § 

 
Az R. 40. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(1) Meg kell szüntetni az ápolási díj folyósítását, amennyiben az ápoló 
nem, vagy nem megfelelően tesz eleget ápolási kötelezettségének. Nem 
jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó, az SzTv. 42. § (1) bekezdésében 
meghatározott esetekben.” 
 

14. § 
 
Az R. 45. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott keretösszeget is meghaladó 
mértékű átmeneti segélykérelem (a továbbiakban: nagy összegű átmeneti 
segély) elbírálásáról - az eset összes körülményeinek figyelembe vételével 
- az NLB. dönt. Nagy összegű átmeneti segélykérelemnek minősül a 
nyugdíjminimum 250 %-át,  amennyiben a családban fogyatékos személy 
él a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó mértékű, egyösszegű kérelem. 
A nagy összegű átmeneti segély megállapítása esetén a tárgyévben 
érkező további átmeneti segélykérelmek vonatkozásában az (1) 
bekezdésben meghatározott keretet kimerítettnek kell tekinteni. Nem 
minősül nagy összegű átmeneti segély iránti kérelemnek az (1) 
bekezdésben meghatározott segélykeretet már kimerítő kérelmező újabb, 
az e bekezdésben meghatározott összeget el nem érő beadványa.” 
 

15. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
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 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.  
- 17. § f) pontja, 
- 24. § (3) bekezdése, 
- 26. §-a, 
- a 69. §-t megelőző alcíme, 
- 69-73. §-ai. 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
 


