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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel összefüggésben - figyelemmel az 

elmúlt időszakban történt kormányzati és önkormányzati intézkedésekre és döntésekre – 

felülvizsgáltunk több önkormányzati rendeletet, melyek módosítására teszek javaslatot. 

 

Az új koronavírus járvány miatt, annak érdekében, hogy a kórházi kezelésre szoruló, 

vírusfertőzéssel érintett betegek ellátása biztosított legyen a más fajta betegségben szenvedő, 

ápolásra, valamint gondozásra szoruló személyek fekvőbeteg intézményből történő 

elbocsátására került sor az elmúlt időszakban. Ez a központi intézkedés nagy terhet ró az 

ápolásra, gondozásra szoruló személyre, hozzátartozóikra, továbbá a szociális 

ellátórendszerre. 

 

Az intézkedéssel járó terhek enyhítése érdekében teszek javaslatot egy egyszeri otthonápolási 

támogatásra. 

 

Az új koronavírus-járvány következményeként – az egészségügyi veszélyek és a globális 

gazdasági károk mellett – számolni kell a negatív helyi gazdasági, társadalmi hatásokkal is. 

Önkormányzatunk már tett intézkedéseket a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került 

emberek és vállalkozások megsegítésére, a helyi foglalkoztatási lehetőségek megőrzésére, a 

vállalkozások működése tovább folytatásának segítésére. A biztosított lehetőség 

méltányossági szempontból történő módosítására teszek javaslatot. 
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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 javasolt rendeletmódosítás a megalkotott rendeleti szakasszal egy olyan rendkívüli 

élethelyzet támogatására nyújt segítséget, melyekbe az emberek önhibájukon kívül kerülnek. 

A támogatás bővítéséhez, és a különösen indokolt esetben adott méltányosság biztosításához 

rendelkezésre áll a költségvetési fedezet.  

 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A szabályozásnak közvetlen környezeti hatásai nincsenek. A támogatás hozzájárulhat az 

ápolásra, gondozásra szoruló betegek megfelelő ellátásához, egészségi állapotuk javulásához, 

vagy a jelenlegi állapotuk fenntartásához. 

 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket a jogosultak számának függvény befolyásolja, 

azonban rendelet módosításával várható ügyiratforgalom emelkedéséhez szükséges személyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet módosításának szükségességét indokolttá teszi, a járványhelyzet következtében a 

fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekből saját otthonukba elbocsátott személyek ápolásának 

meg-növekedett kiadásainak enyhítése. Rendeletmódosítás elmaradása esetén az 

Önkormányzatnak nem állna módjában támogatást, további méltányosságot biztosítani a 

jogosultak részére 

 

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 többletköltségei többlet 

pénzügyi forrást igényelnek, mely a költségvetésben átcsoportosítást igényel. 

 

 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- 

és hatáskörében elfogadja, a veszélyhelyzettel összefüggésben egyes rendeletek módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (……) önkormányzati rendeletét. 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Déri Tibor 

polgármester 

 

 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (…...) 

önkormányzati rendelete 

 

(T E R V E Z E T) 

 

a veszélyhelyzettel összefüggésben egyes rendeletek módosításáról 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói 

hatáskörben, 

az 1. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) 

pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdés g) pontjában az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 11a. pontjában, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva, 

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott 

feladatkörben eljárva 

a következőket rendeli el 

 

 

1. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet az alábbi 36/A. §-sal egészül ki: 

 

„36/A. § (1) Otthonápolási támogatásban részesíthető, az önkormányzat közigazgatási 

területén lakcímmel rendelkező az a nagykorú személy, akinek a családjában az egy főre eső 

havi nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap hétszeresét és 

a) akit 2020. április 01. napját követően fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményből 

elbocsátották, és orvosi dokumentációi alapján ápolásra, gondozásra szorul, és 

b)  a kérelmező otthoni ápolása az önkormányzat közigazgatási területén belül történik. 

(2) A támogatás összege 50.000.- Forint, mely egy alkalommal igényelhető. 

(3) A támogatás iránti kérelem a veszélyhelyzet fennállása alatt, valamint veszélyhelyzet 

megszűnését követő 45 napon belül nyújtható be. A kérelemhez - a 7. § (2) bekezdésben 

foglaltakon túlmenően – csatolni kell a kérelmező zárójelentésének másolatát.” 

 

 

 



2.§ 

Az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítését célzó 

intézkedésekről szóló 10/2020. (IV.01.) önkormányzati rendelet 7. §-a az alábbi (3) 

bekezdéssel egészül ki: 
 

„ (3) A 4.§ (4) bekezdés b.) pontjában meghatározott feltétel alkalmazásától a polgármester 

különös méltánylást érdemlő, indokolt esetben eltekinthet. 

 

3.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

dr. Dallos Andrea                               Déri Tibor  

          jegyző                                    polgármester 

 

 

 

 

Záradék 

 

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. 

április …… napján. 

 

          

 

 

dr. Dallos Andrea 

          jegyző 

  



Általános Indokolás 

 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Annak érdekében, hogy a járvány miatt kórházi kezelésre szoruló betegek ellátása megoldott 

legyen és az intézmények fogadni tudják a vírusfertőzéssel érintett betegeket a más fajta 

betegségben szenvedő, ápolásra, gondozásra szoruló személyek fekvőbeteg intézményből 

történő elbocsátására került sor. Ezen intézkedés nagy terhet ró az ápolásra, gondozásra 

szoruló személyre és hozzátartozójára, valamint a szociális ellátórendszerre egyaránt.  

Az intézkedéssel járó terhek enyhítése érdekében javaslatot teszek egy egyszeri otthonápolási 

támogatásra, melyet a fekvőbeteg intézményből elbocsátott személy, vagy annak 

hozzátartozója igényelhet. A támogatás hozzájárul ahhoz, hogy az otthoni ápolással 

kapcsolatos terheket csökkentse. 

 

Annak érdekében, hogy az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi 

hatások enyhítését célzó intézkedések, méltányosabb elbírálása megtörténhessen, módosul a 

rendelet. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet kiegészítésében rögzítettük egy új támogatási forma 

igénylésének részletes feltételeit, a megállapítható támogatás összegét, és igénylésének idejét. 

 

2. § 

A kiegészítő rendelkezés meghatározza a kivételes méltánylás lehetőségét. 

 

 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 


