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A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet - a munkaerőpiac várható átrendeződésével, az          
izolált életmód okozta megélhetési nehézségek fokozódásával - rendkívüli kihívások elé állít           
sok újbudai lakost. Ebben a helyzetben a pénzbeli támogatások korábban tervezett átfogó            
felülvizsgálata helyett a veszélyhelyzetben várható élethelyzetek kezelésére felkészülve        
szükséges a rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI. ÖK rendelet (a             
továbbiakban: Rendelet) módosítása. 
 
A költségvetés eredeti előirányzata a tavalyi évi teljesítéshez képest 50 000 ezer forinttal             
nagyobb összeget tartalmaz, jelenleg a rendeletmódosítás ennek megfelelően egy 50 millió           
forintos „csomagot” jelenthet. A csomag három fő elemből áll. 
 

1. A veszélyhelyzet miatt krízishelyzetbe került személyek/családok egyszeri támogatása 
 

A munkahely elvesztése miatt váratlan helyzetbe kerülők számára az újbudai veszélyhelyzeti           
krízistámogatás bevezetését javasoljuk. A krízishelyzetbe kerülő személy/család egyszeri,        
jelentős összegű támogatása segíthet a veszélyhelyzeti feltételekhez történő        
alkalmazkodásban, a követendő életstratégia újrafogalmazásában. Az újbudai veszélyhelyzeti        
krízistámogatás legmagasabb összege 100 000 Ft, a támogatás megállapítására és összegének           
pontos meghatározására az Újbudai Humán Szolgáltató Központ (a továbbiakban: ÚHSZK)          
közreműködésével kerül sor. 
A bevont személyek becsült száma: 350 
A támogatás bevezetésének becsült költsége 30 000 ezer Ft 
 

2. A korábban is rászorult személyek fokozott támogatása a veszélyhelyzetre tekintettel 
A fokozottan rászorulttá váló személyek részére a rendelkezésre álló támogatási rendszer           
elemein túl tartós élelmiszercsomagot biztosít az Önkormányzat rendszeres támogatás         
formájában. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező fokozottan rászoruló legyen vagy           
legalább egy gyermek eltartásáról gondoskodjon, továbbá családjában az egy főre jutó havi            
nettó jövedelem nem haladja meg a 53 500 Ft-ot, a nettó minimálbér ötven százalékát. 
A támogatás tartósélelmiszer csomag formájában nyújtható, melynek értéke 20.000 Ft. A           
csomagok előre egyeztetett időpontban, az arra kijelölt helyen, a szükséges biztonsági           
előírások betartásával vehetők át. Az átvételi helyre történő belépéskor kézfertőtlenítés          
történik, amennyiben a kijelölt hely arra alkalmas, a szabadban kell átadni a csomagokat. 
A rendszeres támogatást a veszélyhelyzet megszüntetését követő hónap utolsó napjáig kell           
megállapítani. 
A bevont személyek becsült száma: 150 
A támogatás bevezetésének becsült költsége 18 000 ezer Ft 
 
 



3. A gyermekétkeztetés külön támogatása 
Az 52/2017. (XII. 21.) rendelet módosításával, a gyermekétkeztetés a bölcsődei és az óvodai             
étkeztetés esetében a kedvezményes díjfizetési sávok jövedelemhatára emelkedik. Jelenleg         
ugyan minimális az igénybe vevők száma, de ez a veszélyhelyzet elhúzódásával változhat. 
A támogatás bevezetésének becsült költsége 2 000 ezer Ft 
 
Technikai módosítás 
Az újbudai gyermekétkeztetési támogatást a jelenleg hatályos rendelet alapján annak a           
köznevelési intézménynek a számlájára kell folyósítani, ahol a gyermek igénybe veszi a            
közétkeztetést. Az Önkormányzat gyermekétkeztetési ellátási kötelezettségével nem érintett        
intézménybe járó gyermek illetve tanuló esetén, tekintettel arra, hogy jelenleg az intézmények            
zárva tartanak, korlátozott az intézményi étkeztetéshez való hozzáférés, indokolt lehetővé          
tenni a támogatás összegének közvetlenül a kérelmező részére történő folyósítását. 
 
A veszélyhelyzet elhúzódásával további intézkedések is indokolttá válhatnak, arra az esetre           
azonban költségvetés-módosítással többlet fedezet biztosítása szükséges. 
  
Kérem Polgármester Urat, hogy szíveskedjék dönteni a módosító rendelet megalkotásáról. 
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