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ELŐTERJESZTÉS 
 

Budapest főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete részére 

 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 
 
Tárgy: a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló rendelettervezet 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2003. július 16-án fogadta el a jelenleg hatályban lévő 
– azonban az eltelt évek alatt többször módosított - szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2003. (VII.16.) rendeletet. A szociális 
tárgyú rendeletek körében a rendszeres módosítást többnyire a kapcsolódó magasabb szintű 
jogszabályok, kisebb mértékben pedig a helyi viszonyok változásai indokolták. 
 
2013. június 7-én az Országgyűlés elfogadta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény módosítását, mellyel bevezeti az önkormányzati segély fogalmát 
oly módon, hogy a korábbi átmeneti segélyt, temetési segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást megszünteti, illetve ezeket összevonja. Ennek folyományaként az 
önkormányzatok felhatalmazást kaptak és jogszabályból fakadó kötelezettségük keletkezett 
az önkormányzati segély részletszabályainak rendeleti szinten történő szabályozására. 
 
Áttekintve a jelenleg hatályos rendeletet nyilvánvalóvá vált, hogy kodifikációs szempontból 
és a mindennapi gyakorlatból adódóan szükséges az átfogó felülvizsgálata, és egyben egy új 
– a jogszabályi feltételeknek megfelelő – szociális rendelet kidolgozása.  
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a 
jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 
 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A szabályozás célja, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt szabályok összhangban 
legyenek a magasabb szintű jogszabállyal, illetve az azokban foglalt kötelezettségek 
teljesítése. A rendelet-tervezet egyértelműbb, kiszámíthatóbb szabályozást teremt, jelentősen 
csökkenti a visszaélések lehetőségét, továbbá – jól körülírt módon – teret enged a 
méltányosság alkalmazásának. A szociális ellátások jelenlegi változása kisebb mértékű 
költségvetési kiadás-növekedést eredményez. 
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b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozás elősegíti az épített környezet rendezett és esztétikus kialakítását. A 
szabályozásnak közvetlen egészségi következményei nincsenek. 

 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket várhatóan nem fogja befolyásolni. 
 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet megalkotását a szociális törvényi előírások változása és az abban, foglalt 
kötelezés teszi  szükségessé. A rendeletalkotás elmaradása mulasztásban megnyilvánuló 
alkotmányellenességet idézne elő. A szociális ellátások átfogó újraszabályozásának 
hiányában pedig fennmaradna a jelenlegi támogatási rendszer ellentmondásossága és 
megmaradna a lehetőség egyes ellátásokkal való visszaélésre. 

 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a 
Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak, az alkalmazás érdemi többletköltséggel nem 
jár. 
 
 
Rendeleti javaslat 
A Képviselő-testület elfogadja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (……) önkormányzati 
rendeletét. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
Budapest, 2013. november 24. 
 
 
 
 
 
 
                         Nagy István 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Ulrich Zsuzsanna osztályvezető 
 


