
 
RENDELETTERVEZET 

 
a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Készítette: Tamás Judit 

Irodavezető 
 
 
Előterjesztő: Borbély Lénárd 
 polgármester 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve:  

egyeztető lap szerint 
 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: 
 a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak 
 a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottságnak 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
   
 
 
 Dr. Vincze Anikó 
 jegyző 
 
 
 
 
 
Az előterjesztés leadva: 
2023. január 12. 

Testületi ülés időpontja: 
2023. január 26. 

  



2 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. 
évi L. törvény 2023. január 1. napjától módosította a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt. 
 
A törvénymódosítással változik a szociális ellátások és támogatások összegének 
megállapítása tekintetében a viszonyítási alap, amely az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege helyett a szociális vetítési alap. 
 
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel 
összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a 
értelmében a szociális vetítési alap összege 2023. évben havonta 28.500,-Ft, 
mely jelenleg megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegével. 
 
A rendelet módosítása a magasabb szintű normának történő megfelelés 
érdekében tartalmazza az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” 
meghatározás helyett a „szociális vetítési alap” fogalom használatát. 
 
A rendelet módosítása sem a jogosultsági feltételeket, sem a 
jövedelemhatárokat nem érinti, így a csepeli lakosok továbbra is változatlan 
feltételek mellett juthatnak hozzá a támogatásokhoz. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal a módosító rendelet megalkotását támogatni szíveskedjék.  
 
Budapest, 2023. január „……”. 
 
 
 

Borbély Lénárd 
  polgármester 

 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: rendelettervezet, melléklet, indokolások 
2. sz. melléklet: hatásvizsgálat 
3. sz. melléklet: egyeztetőlap 
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RENDELETALKOTÁS  

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 4/2022.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendeletet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja. 
 
 
 
Határidő:     azonnal 
 
Felelős:  Borbély Lénárd, polgármester 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Tamás Judit, irodavezető 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű 
támogató szavazata szükséges.  
  



4 
 

Az előterjesztés 1. számú melléklete 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... 
(...) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) 
pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 11. és a 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép. 

2. § 

A szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 

1. 16. §-ában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész 
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

2. 19. § (1) bekezdés d) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

3. 26. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

4. 26. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

5. 26. § (4) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

6. 26. § (6) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

7. 26. § (6) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

8. 26. § (7) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg, 
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9. 26. § (10) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

10. 28. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

11. 28. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

12. 28. § (1) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

13. 28. § (1) bekezdés d) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

14. 30. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

15. 31. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

16. 33. § a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

17. 33. § b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

18. 33. § c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

19. 33. § d) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

20. 37. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

21. 38. § (6) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

22. 40. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

23. 40. § (2) bekezdése c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

24. 44. § (5) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

25. 45. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

26. 47. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

27. 47. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

28. 47. § (1) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

29. 47. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

30. 48. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

31. 50/B. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 
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32. 57. § (1) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

33. 69. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

34. 74. § a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

35. 74. § b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

36. 74. § c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

37. 74. § d) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

38. 79. § a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

39. 79. § b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Borbély Lénárd dr. Vincze Anikó 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
Záradék: 
Kihirdetés napja: 2023. …… 

      Négyesiné Mizsák Alexandra   
       szervezési irodavezető 
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1. melléklet a     …/2023.(….) önkormányzati rendelethez 
 

A gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye 
 

 
 Kedvezmény esetei  Kedvezmény mértéke 

1.) Ha a középiskolás gyermek részére 
megállapított normatív kedvezmény mértéke 
50%, és a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül 

30% 

 2.) Ha a gyermek részére megállapított 
normatív kedvezmény mértéke 50%, a gyermek 
nem részesül rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben és a család egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési 
alap összegének 300%-át. 

30% 

3.) Ha a gyermek nem részesül normatív 
kedvezményben és a család egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési 
alap összegének 330%-át.  

50% 

4.) Ha a családban – a jogosult gyermeket 
kivéve – más tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermek is van, feltéve, hogy az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a szociális 
vetítési alap összegének 330%-át  

50% 

 5.) Ha a család egy főre jutó havi jövedelme 
nem haladja meg a szociális vetítési alap  
összegének 380%-át. 

30% 
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Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2023. 
január 1-jén hatályba lépő módosításával változik a szociális ellátások és 
támogatások összegének megállapítása tekintetében a viszonyítási alap, 
amely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege helyett a szociális 
vetítési alap. A rendeletmódosítás az új fogalom alkalmazása érdekében 
tartalmazza a szövegcserés módosításokat. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet 1. mellékletének szövegmódosulás miatti újraszabályozását 
tartalmazza a rendelkezés. 

A 2. §-hoz  

Szövegcserés módosítások.  

A 3. §-hoz  

Hatálybaléptető rendelkezés. 
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Az előterjesztés 2. számú melléklete 

 
RENDELETTERVEZET INDOKOLÁSA, HATÁSVIZSGÁLATA 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2023. (….) 
számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján 
megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
1. A rendelet megalkotásának indokai és céljai, amelyek a szabályozást 

szükségessé teszik 
 
Társadalmi okok, 

célok 
 

Gazdasági okok, célok Szakmai okok, célok 

Nem releváns Nem releváns. Magasabb szintű 
jogszabállyal történő 
ütközés elkerülése. 

 
2. A jogi szabályozás várható jelentősebb hatásai 

Társadalmi, 
gazdasági, 

költségvetési hatások 

Környezeti és egészségi 
következmények 

 

Adminisztratív 
terheket 

befolyásoló 
hatások 

Nem releváns Nem releváns. Nem releváns 
 
3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek 
Személyi feltételek Szervezeti feltételek Tárgyi 

feltételek 
Pénzügyi 

feltételek 
Meglévő. Meglévő. Meglévő. Meglévő. 

 
4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
A rendelet megalkotás elmaradásának következménye a magasabb szintű 
jogszabállyal történő ütközés. 
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Az előterjesztés 3. számú melléklete 

 
EGYEZTETŐ LAP 

 
RENDELETTERVEZET 

 
a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve:  dr. Villányi Dóra 
      aljegyző 
 
Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek 
 
Budapest, 2023. január 
 
 

dr. Villányi Dóra 
           aljegyző 
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