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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. törvény 
32.  § (3) bekezdésében, valamint 38. § (9) 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.) 
számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
„(3) Amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik, az Önkormányzat 
közigazgatási területén az elismert (elfogadott) lakásnagyság, ha a 
háztartásban 
   a) egy személy lakik 40 nm, 
   b) két személy lakik 45 nm, 
   c) három személy lakik 55 nm, 
   d) négy személy lakik 65 nm, 
   e) négy személynél több lakik, úgy a d) pontban megjelölt 

lakásnagyság minden további személy után 5-5 nm-rel növekszik,  
de minden esetben legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.” 
 

2. § 
 
Az R. 4. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 
(E rendelet alkalmazása során fogyatékos személynek minősül:) 
„g) aki rendszeres szociális járadékban részesül.” 

 
3. § 

 
Az R. 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) Az átmeneti segélyben részesülő személyek ünnepekhez (idősek 
hónapja, karácsonyi ünnepek) kapcsolódó támogatásként  egyszeri 
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kiegészítő átmeneti segélyben részesíthetőek, amely nem számít be a 45. 
§ szerinti  éves segélykeretbe.” 
 

4. § 
 
Az R. 16. § b) pontja az alábbi bf) alponttal egészül ki: 
(A pénzbeli szociális ellátások a következők: 
b) eseti ellátások:) 
„bf) gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás.” 
 

5. § 
 
Az R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„28. § A lakásfenntartási támogatás formái: 
   a) normatív lakásfenntartási támogatás, 
   b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek 

lakásfenntartási támogatása, 
   c) helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás.” 

 
6. § 

 
Az R. 29. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„29. § A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak körét, a 
jogosultság megállapításának egyéb feltételeit, valamint a támogatás 
mértékét  az SzTv. 38. § (2)-(4), valamint (6)-(8) bekezdései határozzák 
meg.” 
 

7. § 
 
Az R. 30. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„30. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek 
lakásfenntartási támogatására az SzTv. 38. § (5) bekezdése 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) Amennyiben az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a 
jogosultsága megállapításának időpontjában normatív lakásfenntartási 
támogatásban részesül, úgy a részére korábban megállapított támogatást 
meg kell szüntetni.” 
 

8. § 
 
Az R. 31. §-a, valamint az azt megelőző alcím az alábbiak szerint 
módosul: 
 

„Helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás 
 
31. § (1) Helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatásra jogosult az a 
személy, aki részére normatív lakásfenntartási támogatást vagy 
adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek lakásfenntartási 
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támogatását állapítottak meg és annak havi összege nem éri el a 9.000,- 
forintot. 
(2) A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás összege 2.500,- forint, 
amennyiben a  normatív lakásfenntartási támogatás vagy az 
adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek lakásfenntartási 
támogatásának havi mértéke nem haladja meg a 6.500,- forintot. 
(3) Amennyiben a  normatív lakásfenntartási támogatás vagy az 
adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek lakásfenntartási 
támogatásának havi mértéke meghaladja a 6.500,- forintot, abban az 
esetben a helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás összegét úgy kell 
megállapítani, hogy  a  normatív lakásfenntartási támogatás vagy az 
adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek lakásfenntartási 
támogatása és a helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás együttes 
összege  9.000,- forint legyen.  
(4) A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatást a jogosult részére külön 
kérelem nélkül kell megállapítani.” 
 

9. § 
 
Az R. 33. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„33. § (1) Bérlőtársak, illetve tulajdonostársak esetében a lakásfenntartási 
támogatás csak az egyik bérlő, illetve az egyik tulajdonos jogosultsága 
alapján állapítható meg. 
(2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez – a 6. §-ban 
foglaltakon túlmenően – csatolni kell: 
   a) a lakásban lakó személyek ott tartózkodásának jogcímére vonatkozó 

okiratokat, 
   b) a lakás alapterületének nagyságát igazoló okiratot. 
(3) Azon személyek, akik a 28. § b) pontja szerinti lakásfenntartási 
támogatásban részesülnek, további igazolások benyújtására nem 
kötelezhetőek.” 
 

10. § 
 
Az R. 45. § (4) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
„… A (3) bekezdés alapján megállapított átmeneti segély összege nem 
számít be az (1)bekezdésben meghatározott éves segélykeret összegébe.” 
 

11. § 
 
Az R. 50. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(3) A kérelmező rendkívül alacsony jövedelmi helyzete esetében az NLB. 
döntése alapján a temetési segély az (1)-(2) bekezdésekben 
meghatározott összeghatároktól eltérően is megállapítható, de összege 
ebben az esetben sem haladhatja meg a legolcsóbb temetés költségeit, 
illetve - a temetési számlával igazolt - temetés költségét.” 
 



 

 

4 

12. § 
 
Az R. 52. § (6) bekezdésének első mondata  az alábbiak szerint módosul: 
„(6) Nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban az a kérelmező, 
akinek a (2) bekezdésben meghatározott adósságtípusokon kívül is van 
egyéb a lakás fenntartásával összefüggésben keletkezett olyan tartozása, 
amely, vagy amelyek együttes  összege - a (2) bekezdésben 
meghatározott adósságtípusokban fennálló tartozásokkal együtt - az 
500.000,- forintot meghaladja. …” 

 
13. § 

 
Az R. 52. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(7) Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék 
tizenkét havi elmaradásnak minősül.” 
 

14. § 
 
Az R. a következő 63/A. §-sal és azt megelőzően az alábbi alcímmel 
egészül ki: 
 

„Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás 
 
63/A § (1) Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás állapítható meg 
azon 2011. szeptember 1. napján, vagy azt  követően született, újpesti 
lakóhellyel rendelkező gyermek után, akinek 
   a) legalább az egyik szülője a gyermek születését megelőzően egy éve 

folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen itt is él, valamint 

   b) a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát. 

(2) A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege 
gyermekenként egyszeri 20.000,- forint. 
(3) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe 
venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági 
feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a 
támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 
(4) A támogatást a gyermek születését követően 180 napon belül lehet 
igényelni. A kérelemhez – a 6. §-ban foglaltakon túlmenően – csatolni kell 
a gyermek (gyermekek) születési anyakönyvi kivonatát.” 
 

15. § 
 
Az R. 65. § (1) bekezdésének első mondata  az alábbiak szerint módosul: 
„(1) Gyógyszerutalványban az a személy részesíthető, aki nem 
rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal és a családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át, 
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illetve ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában 
fogyatékos személy él a nyugdíjminimum 190%-át. …” 
 

16. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, 
rendelkezéseit – a 8. §-ban foglaltak kivételével - a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg  
   a) az R. 9. § (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 16. § a) 

pontjának aa) alpontjában, 22. § (2) bekezdésében, valamint a 23. 
§ (1) és (2) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész 
„foglalkoztatást helyettesítő támogatás„ szövegre módosul, 

   b) az R. 52. § (1) bekezdés c) pontjában a „32. §-ának” szövegrész „3. 
§-ának” szövegre módosul. 

 (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.  
- 32. §-a, 
- 34. §-a, 
- 35. §-a, 
- 36/A. § (2) bekezdésének „és a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatással” szövegrésze, 
- 77. §-a. 
 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
 
 
 


