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Előterjesztés egyeztetve: Pósáné dr. Pécsi Szilvia főosztályvezető 

Jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

Tisztelt Déri Tibor Polgármester Úr! 

 

 

 

Döntési javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatás-

körében elfogadja az Újpest + Megbecsülés Program bevezetéséről szóló rendelet-tervezetet 

és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2020. (IV.30) önkormányzati rendeletét. 

 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Budapest, 2020. április 29. 

 

 

 

                   Kanász-Nagy Máté  
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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Kérem a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró Polgármestert, hogy a jelen előter-

jesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, 

szíveskedjen elfogadni. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a jogsza-

bálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet tervezet társadalmilag a szépkorúak szegmensét érinti, akik számára nyújtott támoga-

tás kiemelkedően fontos szempont. Az utalvány beváltására kijelölt terület gazdaságára, gazda-

ságilag élénkítő hatás várható. A program lebonyolításához költségvetési fedezettel rendelke-

zünk. 

 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi hatásai nincsenek. 

 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás a programhoz kapcsolódó adminisztrációs terheket megnöveli. 

 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható követ-

kezményei: 

A különféle nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők megbecsülése.  

 

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a Polgármesteri 

Hivatalban rendelkezésre állnak, az alkalmazás érdemi többletköltségeit a költségvetési irányzat 

biztosítja. 

 

Budapest, 2020. április 29. 

 

 

 

 

                      Kanász-Nagy Máté 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület  

feladat- és hatáskörében meghozott  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

…. /2020. (…….) önkormányzati rendelete az  

 

Újpest + Megbecsülés Program bevezetéséről 

 

(T E R V E Z E T) 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 

foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntése a szociá-

lis 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 kapott felhatalmazás alapján, 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 szoci-

ális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva, fi-

gyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre a következőket 

rendeli el: 

 
1. A rendelet célja és személyi hatálya 

 

1. § 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Újpest + 

Megbecsülés Program elnevezéssel támogatási rendszert vezet be.  

 

2. § 

A rendelet célja, hogy az Önkormányzat e rendelet szabályainak megfelelő, szociálisan rászoruló 

személy részére évi egy alkalommal kézpénzt helyettesítő utalvány formájában szociális ellátást 

biztosítson. 

 

3. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros IV. kerület közigazgatási területén állandó beje-

lentett lakóhellyel rendelkező, és életvitel szerűen ott élő személyre, aki a tárgyévi költségvetés 

elfogadását követő hónap első napján: 

a) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása alapján: 

aa) tárgyév első napján a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 

ab) nők 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíjban részesül, 

ac) rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül, 

ad) hozzátartozói ellátásban részesül, 

ae) rokkantsági járadékban részesül. 

b) Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatal tájékoztatása alapján időskorúak 

járadékában részesül, 

és az ellátásának havi összege nem haladja meg a helyi jövedelem alap tizenkétszeresét. 

 

(2) A Program bevezetésének évében az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás kérése e rendelet ha-

tálybalépését követő hónap első munkanapján történik.  
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2. Az ellátás biztosításának formája és rendje 

 

4. § 

 

Az 1. §-ban meghatározott támogatás természetbeni szociális ellátás, melynek formája jogosul-

tanként 5 db 1.000.-Ft névértékű Újpest + Megbecsülés utalvány.  

 

5. § 

 

(1) Az utalvány átvételére szóló értesítést azon személy részére, aki jogosultságát a 3. § (1) be-

kezdés szerint igazolták, 

a) a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap 30. napjáig, 

b) az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadását követő 120. napjáig, 

postai úton kell megküldeni. 

 

(2) Az utalványok átvételének idejéről, helyéről és módjáról szóló tájékoztatást az átvételre szóló 

értesítésben kell rögzíteni. 

 

6. § 

 

A 3. § bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személy, aki bármely ok miatt a Nyugdíjfo-

lyósító Igazgatóság, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala által meg-

küldött tájékoztatáson nem szerepel, a jogosultsága igazolásával, a tárgyévi utalványok beváltá-

sának kezdetétől számított 45 naptári napig kérheti felvételét a támogatási rendszerbe. A határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

 

7. § 

 

(1) Az Újpest + Megbecsülés utalvány az Újpesti Piac és Vásárcsarnok (a továbbiakban: Újpesti 

Piac), a szerződött partnereknél lehet beváltani tárgyév november 30. napjáig. 

 

(2) Az Újpest + Megbecsülés utalvány nem váltható be háztartási-, vegyi- és papírárura, valamint 

meleg ételre és szeszes italokra. 

 

8. § 

 

A Képviselő-testület — ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, vagy törvény a hatáskör átruhá-

zását kizárja – az e rendeletben szabályozott hatáskörei gyakorlását a polgármesterre ruházza át.  

 

3. Záró rendelkezés 

 

9. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

Dr. Dallos Andrea 

jegyző 

 Déri Tibor 

polgármester 
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Indokolás 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az idős újpesti polgárok tiszteleteként tá-

mogatási programot vezet be, mely keretében alapvető élelmiszerekre beváltható utalványt bizto-

sít a jogosultak részére.  

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet elnevezésének rögzítése 

 

2. §-hoz 

 

A rendelet céljának, és a rendeletben meghatározott támogatás formájának a rögzítése. 

 

3. §-hoz 

 

A rendelet területi hatályának, illetve a jogosultság részletes szabályainak rögzítése.  

 

4.-6. §-hoz 

 

Az utalvány formájának, a jogosultak részére történő értesítés szabályainak valamint a jogosult-

ság igazolásának feltételeinek rögzítése. 

 

7. §-hoz 

 

Az utalvány beváltásának részlet szabályainak rögzítése. 

 

8. §-hoz 

 

Hatáskör átruházás rögzítése. 

 

9. §-hoz 

 

Hatálybaléptető rendelkezés. 


