
 

 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete 

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

 

Korábbi rendelkezések:     

    Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Polgármestere – a    
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó     
egyes törvények módosításáról szóló 2011.     
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése       
alapján – a Képviselő-testületnek 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 felhatalmazása alapján, a     
Magyarország helyi önkormányzatairól   
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)        
bekezdés 11. pontjában meghatározott    
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 

 
 
 
 

 
12. § Újbudai gyermekétkeztetési    
támogatás állapítható meg a köznevelési     
intézményt látogató XI. kerületi gyermek     
esetében, melynek - az étkeztetést nyújtó      
intézmény részére a tárgyhónapban    
folyósítandó összege, ha a család 
a) az első jövedelemsávba tartozik,     

legfeljebb hatezer forint, 
b) a második vagy a harmadik      

jövedelemsávba tartozik, legfeljebb   
négyezer forint, 

  1. § A rászorult személyek támogatásáról      
szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet (a       
továbbiakban: Rendelet) 12. §-a a következő      
szövegrésszel egészül ki : 

„A járványügyi veszélyhelyzet   
lezárultát követő második hónap    
végéig – az Önkormányzat    
gyermekétkeztetési ellátási  
kötelezettségével nem érintett   
intézménybe járó gyermek illetve    
tanuló esetén – a támogatás folyósítása      
közvetlenül a kérelmező részére postai     
úton vagy pénzintézeti átutalással is     
történhet.”  



 

c) a negyedik vagy az ötödik      
jövedelemsávba tartozik, legfeljebb   
háromezer forint. 

  

  2. § A Rendelet a következő 4/A. alcímmel        
egészül ki: 
 

  „4/A. Újbudai veszélyhelyzeti 
krízistámogatás 

 
18/A. § (1) Újbudai veszélyhelyzeti     
krízistámogatásra jogosult az a XI.     
kerületi lakcímén folyamatosan   
életvitelszerűen, legkésőbb 2020.   
január 1. óta lakó kérelmező, aki 
a) a járványügyi veszélyhelyzet    
következtében állását elveszítette vagy    
korábbi kereső tevékenységét   
folytatni nem tudja, 
b) családjában az egy személyre jutó      
nettó jövedelem nem haladja meg a      
85 600 Ft-ot (a nettó minimálbér      
nyolcvan százaléka), 
c) munkaviszonya megszűnése esetén    
kezdeményezte álláskeresőként  
történő nyilvántartásba vételét az    
illetékes munkaügyi kirendeltségnél   
és 
d) a kérelem elbírálásával összefüggő     
eljárás során az Újbudai Humán     
Szolgáltató Központtal  
együttműködik. Az együttműködés a    
kérelmező családi és jövedelmi    
viszonyainak, a megélhetését biztosító    
erőforrásoknak a teljes körű    
feltárására, a krízishelyzet   
megoldására vonatkozó kilábalási   
stratégia elkészítésében való aktív    
közreműködésre terjed ki. 
 
(2) A támogatás egy családban     
legfeljebb egy személy részére    



 

állapítható meg, összege legfeljebb    
100 000 Ft, a kérelmező családi és       
jövedelmi viszonyaitól függően. 
 
(3) A támogatás összege, ha a      
kérelmező 
a) egyszemélyes háztartásban él, és     
havi nettó jövedelme nem haladja     
meg 
aa) az 53 500 Ft-ot, legalább 60 000        
Ft, 
ab) a 85 600 Ft-ot, legalább 45  000 Ft, 
b) családban él, és családjában az egy       
főre jutó havi nettó jövedelem nem      
haladja meg 
ba) az 53 500 Ft-ot, legalább 85 000        
Ft, 
bb) a 85 600 Ft-ot, legalább 70 000 Ft. 
 



 

    18/B. § (1) Újbudai rendszeres     
élelmiszertámogatásban részesül az a    
XI. kerületi lakcímén folyamatosan    
életvitelszerűen, legkésőbb 2020.   
január 1. óta lakó kérelmező, aki 
a) legalább egy kiskorú gyermek     
eltartásáról gondoskodik, vagy e    
rendelet 2. § (7) bekezdése szerint      
fokozottan rászoruló,  
b) családjában az egy személyre jutó      
nettó jövedelem nem haladja meg a      
53 500 Ft-ot (a nettó minimálbér      
ötven százaléka) és 
c) a kérelem elbírálásával összefüggő    
eljárás során az Újbudai Humán     
Szolgáltató Központtal a 18/A. § (1)      
bekezdés d) pontja szerint    
együttműködik. 
 
(2) Az újbudai rendszeres    
élelmiszertámogatást az  
Önkormányzat havonta tartós   
élelmiszercsomag formájában  
biztosítja. 
 
(3) A rendszeres támogatást a     
veszélyhelyzet végét követő hónap    
utolsó napjáig kell megállapítani.” 
 

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

dr. László Imre 
polgármester 

  Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

   



 

Indokolás 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a 
rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI. ÖK rendelet 

módosításáról szóló .../2020. (... …) önkormányzati rendeletéhez 

 

Az 1. §-hoz 

Az újbudai gyermekétkeztetési támogatás összegét, jelenleg a köznevelési intézmények         
számlájára kell folyósítani. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzetben az intézmények zárva           
tartanak, indokolt a támogatás összegének közvetlenül a kérelmező részére történő          
folyósítása. 

A 2. §-hoz 

A veszélyhelyzetre tekintettel új támogatási formák kerülnek létrehozásra.  

A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetését követően már több kerületi lakos jelezte, hogy a            
kialakult helyzet miatt állását vesztette, tartalékkal nem rendelkezik. Fontos, hogy az           
Önkormányzat segítséget nyújtson a krízishelyzetbe került személyek/családok részére. A         
fokozottan rászorulók támogatása fontos feladat, tekintettel arra, hogy e körben alakulhat ki a             
járványügyi veszélyhelyzet időtartama alatt a legsúlyosabb szociális válsághelyzet. Fontos         
továbbá ebben az időszakban, hogy biztosított legyen számukra a megélhetésüket segítő,           
anyagi eszközeiket kímélő tartós élelmiszer.  

Az Újbudai Humánszolgáltató Központtal történő együttműködésnek az a jelentősége, hogy a           
személyek/családok segítséget kapjanak a követendő életstratégia újrafogalmazásához. 

A 3. §-hoz 

A módosító rendelet hatálybalépését tartalmazó rendelkezés. 

 

  



 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a rászorult         
személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendeletének módosítása 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 támogatásban részesülőknek pozitív irányba változik a       
szociális helyzete. 

2. A rendeletalkotás várható    
költségvetési hatásai 

  

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások      
tekintetében plusz költségvetési összeg biztosítása     
szükséges. 

3. A rendeletalkotás várható    
környezeti és egészségügyi   
következményei 

 Nincsenek ilyen következmények. 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható hatásai 

 

Nem jelent adminisztratív terhet. 

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

A járványügyi veszélyhelyzet fennállása miatt szükséges a       
rendelet megalkotása. Elmaradása esetén többek     
kilátástalan szociális helyzetbe kerülnek. 

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

A személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre       
állnak. A rendelet alkalmazásához 50 000 E Ft        
költségvetési fedezet szükséges. 



 

7. Egyéb információ   

  

 


