
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2018. (... ...) önkormányzati rendelete 

a rászorult személyek támogatásáról szóló 
10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

                Korábbi rendelkezések: 
 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
szociális igazgatásról és szociális    
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.       
§-ában, 45. §-ában és 132. § (4) bekezdése        
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a      
Magyarország helyi önkormányzatairól   
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §       
(5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott     
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 

 

 

 
 
 
(2) A 16. § (4) bekezdése tekintetében a        
rendelet hatálya kiterjed 
a) az Önkormányzat által fenntartott     
intézményekben foglalkoztatott  
közalkalmazottakra és a Munka    
Törvénykönyve hatálya alá tartozó    
jogviszonyban foglalkoztatott  
munkavállalókra, 
b) az Újbuda Közterület-felügyeletnél    
foglalkoztatottakra, 
c) a Budapest Főváros XI. Kerület      
Újbudai Polgármesteri Hivatalnál (a    
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)   
foglalkoztatott köztisztviselőkre,  

 1. § A rászorult személyek támogatásáról    
szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK     
rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1.     
§ (2) bekezdése helyébe a következő      
rendelkezés lép: 

 
„(2) A 16. § (4) bekezdése      
tekintetében a rendelet hatálya    
kiterjed 
a) az Önkormányzat által fenntartott     
intézményekben foglalkoztatott  
közalkalmazottakra és a Munka    
Törvénykönyve hatálya alá tartozó    
jogviszonyban foglalkoztatott  
munkavállalókra, 
b) az Újbuda Közterület-felügyeletnél    
foglalkoztatottakra, 
c) a Budapest Főváros XI. Kerület      
Újbudai Polgármesteri Hivatalnál (a    
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)   
foglalkoztatott köztisztviselőkre,  



 

ügykezelőkre és a Munka Törvénykönyve     
hatálya alá tartozó jogviszonyban    
foglalkoztatott munkavállalókra és 
d) az Önkormányzat illetékességi területén     
működő állami fenntartású köznevelési    
intézmények alkalmazottaira. 
(a továbbiakban együtt: az Önkormányzat     
alkalmazottai). 
 

 

ügykezelőkre és a Munka    
Törvénykönyve hatálya alá tartozó    
jogviszonyban foglalkoztatott  
munkavállalókra, 
d) az Önkormányzat illetékességi    
területén működő állami fenntartású    
köznevelési intézmények  
alkalmazottaira és 
e) az Önkormányzat egyszemélyes    
gazdasági társaságainak  
munkatársaira 
(a továbbiakban együtt: az    
Önkormányzat alkalmazottai).” 

 

(4) Egy gyermek fejlesztésére   
tekintettel a támogatás legfeljebb két     
alkalommal állapítható meg úgy, hogy a      
második kérelem az első alkalommal     
megállapított támogatásról szóló határozat    
jogerőre emelkedését követő tizennyolc    
hónap elteltével nyújtható be. 

 2. § A Rendelet 12/A. § (4) bekezdésében      
a „jogerőre emelkedését” szövegrész    
helyébe a „véglegessé válását” szöveg     
lép. 

 
 

 
(Nem állapítható meg a lakásfenntartással     
összefüggő tartozás rendezésére   
támogatás) 
 
b) az együttműködés hiánya miatt     
ismételten elutasított kérelem esetén az     
elutasító határozat jogerőre emelkedését, 
c) a támogatást megszüntető jogerős     
határozat közlését követő 24 hónapon     
belül. 

 3. § (1) A Rendelet 17. § (8) bekezdés b)        
pontjában a „jogerőre emelkedését”    
szövegrész helyébe a „véglegessé    
válását” szöveg lép. 

 
(2) A Rendelet 17. § (8) bekezdés c)        
pontjában a „jogerős” szövegrész    
helyébe a „végleges” szöveg lép. 

 
 
 

  4. § (1) Ez a rendelet 2018. február 1-jén       
lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 2.      
§-ának (4) és (5) bekezdése. 

 
 
 

dr. Hoffmann Tamás                                  Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
polgármester                                                                 jegyző 
 

 



 

 
Indokolás 

 
a rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II.25.) XI. ÖK. rendelet 

módosításához 
 

Az 1. §-hoz 
 

Kiterjeszti az alkalmazottak részére biztosított születési támogatásra való jogosultságot az          
Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságainak munkatársaira. 
 

A 2. §-hoz 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)            
2018. január 1-jei hatályba lépése indokolja a módosítást.  
 

A 3. §-hoz 
 

Az Ákr. 2018. január 1-jei hatályba lépése indokolja a módosítást.  
 

A 4. §-hoz 
 

A módosító rendelet hatálybaléptetésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.  
 


