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ELŐTERJESZTÉS 

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

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. 
(II.27.) 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 2015. március 1-jén lépett hatályba, amely egy alkalommal, 2015 
decemberében módosításra került. A szabályok alkalmazása során felvetődött néhány 
rendelkezés esetében a gyakorlati pontosítás, valamint a jogosulti kör kiterjesztésének 
igénye, felmerült továbbá a képviselő-testület egyedi határozatainak jogszabályban 
rögzített új támogatási forma bevezetése. 
 

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 minimális mértékben befolyásolja a költségvetést, de a 
jogosultak köre kibővül. 
 

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 számottevően több adminisztratív teherrel. 
 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet módosításának szükségességét indokolttá teszi, hogy elmaradása esetén 
adott segélytípusoknál segélyezhetők köre tovább szűkül, illetve a jogosultak köre nem 
állapítható meg egyértelműen. 
 

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 rászorultságtó l függő 

pénzbe l i és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (……) önkormányzati 
rende letét. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 
 
Budapest, 2017. február 17. 
 
 

Nagy István 
 
 

 

 

 


