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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 43/2013. (XII.2.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet - figyelemmel az indokolási részben foglaltakra - szíveskedjen 
elfogadni. 
 
Az új szabályozás 2014. január 1-jén lépett hatályba. A rendelet gyakorlati alkalmazása 
során felvetődött néhány rendelkezés esetében a gyakorlati pontosítás igénye, illetve a 
törvényi, kormányrendeleti szabályozás hiányosságai, a bevezetett új segélyfajták 
esetében. 
 
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 rendelet mellékletben jelzett pontjainak módosítása nem ró az eddigieknél nagyobb 
terheket a kérelmezőkre és nem befolyásolja a költségvetést. 
 
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A rendelet módosítása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem jár.  
 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet módosítása nem jár többlet adminisztratív terhekkel. 
 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet módosításának szükségességét indokolttá teszi, hogy elmaradása esetén 
adott segélytípusnál ellentmondás, jogszabály ellenesség lép fel másik szakasszal 
szemben. 
 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak, azok többlet erőforrást nem igényelnek. 
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Rendeleti javaslat: 
 
A Képviselő-testület elfogadja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 43/2013. (XII.2.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (……) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: a Képviselő-testület nevében eljáró polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
Újpest, 2014. november 3. 
 
 
 
                         Nagy István 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

……/2014. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 43/2013. 
(XII.2.) 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 10. § (1) 
bekezdésében és 32. § (3), bekezdésében 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. § 
 

(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 43/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: ÖR.) 26. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(4) Ha a kérelmező a 25. § (3) bekezdésben meghatározott személy 
eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 
tartásra köteles volt ugyan, és a temetési költségek viselése a saját illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti, a segélykeret az (5) bekezdés szerint megállapított 
segély összegével, de évente legfeljebb a Fővárosi Temetkezési Zrt. által 
meghatározott – a szociális temetés kivételével – legolcsóbb temetés (a 
továbbiakban: legolcsóbb temetés) költségeinek 100 %-ával túlléphető.” 

 
(2) Az ÖR. 26. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A 25. § (3) bekezdésben meghatározott elhunyt személy eltemettetéséhez 
nyújtott önkormányzati segély összege megállapítható a legolcsóbb temetés 
költségeinek 
   a) 50 %,áig, ha az igénylő családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, 
   b) 30 %-áig, ha az igénylő családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
meghaladja a nyugdíjminimum összegét, de nem haladja meg annak 150 %-át, 
   c) 25 %-áig, az a)-b) pontokban nem szabályozott esetekben.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 

Az 1. §-hoz 
 
A korábbi rendelet-módosítás során az ÖR. 25. § (2) bekezdésében definiálásra került 
azon személyek köre, akik eltemettetése támogatható. Pontosítás miatt indokolt a fenti 
két szakaszban is ehhez igazítani a fogalmakat. Ellenkező esetben ellentmondás, 
jogszabály ellenesség lépne fel. 
 
 
 
 


