
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2019. (... ...) 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      
10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 45.       
§-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. §        
(4) bekezdése g) pontjában kapott     
felhatalmazás alapján, a Magyarország    
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi     
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11.       
pontjában meghatározott feladatkörében   
eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

1. § A rászorult személyek támogatásáról      
szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet (a       
továbbiakban: Rendelet) bevezető   
részében a „11. pontjában” szövegrész     
helyébe a „11a. pontjában” szöveg lép. 
 

 
 
 

12. § Újbudai gyermekétkeztetési    
támogatás állapítható meg a nem     
önkormányzati működtetésű intézményt   
látogató XI. kerületi gyermek esetében,     
melynek – az étkeztetést nyújtó intézmény      
részére a tárgyhónapban folyósítandó    
összeg, ha a család 

a) az első jövedelemsávba tartozik,     
legfeljebb hatezer forint, 

b) a második vagy a harmadik      
jövedelemsávba tartozik, legfeljebb   

 2. § A Rendelet 12. §-a helyébe a        
következő rendelkezés lép: 

 
„12. § Újbudai gyermekétkeztetési    

támogatás állapítható meg a    
köznevelési intézményt látogató XI.    
kerületi gyermek esetében, melynek    
– az étkeztetést nyújtó intézmény     
részére a tárgyhónapban   
folyósítandó összeg, ha a család 

a) az első jövedelemsávba    
tartozik, legfeljebb hatezer forint, 

b) a második vagy a harmadik      
jövedelemsávba tartozik, legfeljebb   



 

négyezer forint, 
c) a negyedik vagy az ötödik      

jövedelemsávba tartozik, legfeljebb   
háromezer forint. 
 

négyezer forint, 
c) a negyedik vagy az ötödik      

jövedelemsávba tartozik, legfeljebb   
háromezer forint.” 

   
3. § A Rendelet 14. §-a a következő (4)         
bekezdéssel egészül ki: 
 

„(4) Köztemetés esetén az    
eltemettetésre köteles személy   
kérelmére a költségek   
megtérítésére részletfizetés  
engedélyezhető.” 

 

   
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő        
napon lép hatályba. 
 

 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás                                        Vargáné dr. Kremzner 
Zsuzsanna 

polgármester jegyző 



 

                                         I n d o k o l á s 
 

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

 
 

Az 1-2. §-hoz 
 

A jogszabály változások miatti rendeletmódosításokat tartalmazza. 
 

A 3. §-hoz 
 

A köztemetés költségeinek hatékonyabb megtérülését elősegítő módosításokat tartalmazza. 
 

A 4. §-hoz 
 

A rendelet hatályba léptetésével összefüggő rendelkezés. 
 
  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a rászorult         
személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelete módosításának várható          
hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt              
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

A köztemetési eljárások során fizetési kötelezettség      
növekedést eredményez. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

 Csekély mértékű bevételnövekedést eredményez.  

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

 Nincs környezeti és egészségügyi hatása. 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

 Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem számottevő. 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

Bevétel növekedés elmaradása, köztemetési költségek     
megtérülésének elmaradása. 
 
 

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és       
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

7. Egyéb információ 
 

Nincs. 
 

 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


