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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
2022. március 2-án alkotta meg a szociális rászorultság alapján megállapítható 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022.(III.02.) számú 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet).  
 
A Rendelet 2022. november havi módosításával a csepeli családok havi 5.000,-
Ft helyett havi 15.000,-Ft lakhatási támogatásban részesülhetnek. 
 
Tekintettel az utóbbi időszakban a társadalomban, illetve a gazdasági 
helyzetben bekövetkezett, az egyének, családok jövedelmi és szociális 
helyzetét befolyásoló változásokra, mint például a minimálbér változása, a 
nyugdíjak 15%-os emelése, az élelmiszerárak és a rezsiköltségek emelkedése, 
szükségessé vált a lakhatási támogatás feltételeinek felülvizsgálata azzal a 
céllal, hogy hathatós segítséget kaphassanak a szociálisan rászorult személyek, 
családok. 
 
A lakhatási támogatás egyik jogosultsági feltétele, hogy a lakás havi fenntartási 
költsége elérje, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át. 
 
Jelen rendeletmódosítással a havi lakásfenntartási költség jövedelemhez mért 
arányát 20%-ról 15%-ra csökkentve, a jövedelemhatárok családok esetében 
15%-os, nyugdíjasok esetében 20%-os emelésével, a támogatás széles körben 
történő igénybevételét teszi lehetővé. 
 
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörű Részvénytársaságból 
kiváló Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
feladatkörébe került az önkormányzati bérlemények kezelése. Jelen 
rendeletmódosítás tartalmazza a Rendelet szövegében a változás 
szövegcserés módosítással történő átvezetését is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal a módosító rendelet megalkotását támogatni szíveskedjék.  
 
Budapest, 2023. február „……”. 
 
 
 

Borbély Lénárd 
  polgármester 

 
Mellékletek: 

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

 
 



3 
 

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.  
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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 
a) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a „Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.” 

szövegrész helyébe az „Ingatlanhasznosítási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság” szöveg, 

b) 70. § (3) bekezdésében a „Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.” 
szövegrész helyébe az „Ingatlanhasznosítási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság” szöveg, 

c) 74. § nyitó szövegrészében a „20%-át” szövegrész helyébe a „15%-át” 
szöveg, 

d) 74. § a) pontjában a „400%-át” szövegrész helyébe a „415%-át” szöveg, 
e) 74. § b) pontjában a „470%-át” szövegrész helyébe a „490%-át” szöveg, 
f) 74. § c) pontjában a „350%-át” szövegrész helyébe a „365%-át” szöveg, 
g) 74. § d) pontjában a „400%-át” szövegrész helyébe a „420%-át” szöveg, 
h) 76. § (4) bekezdésében a „Városgazda” szövegrész helyébe az 

„Ingatlanhasznosítási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Borbély Lénárd dr. Vincze Anikó 
polgármester jegyző 

 



5 
 

 
 
 
Záradék: 
Kihirdetés napja: 2023. …… 

      Négyesiné Mizsák Alexandra   
       szervezési irodavezető 
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Általános indokolás 

 

A rendeletmódosítás tartalmazza a lakhatási támogatás különböző egyéni, 
családi jövedelemhatainak százalékos emelését, a jövedelemhez viszonyított 
rezsiköltség százalékos arányának csökkentését, valamint az önkormányzati 
bérlemények kezelése tekintetében a feladatkört gyakorló cég nevének 
beillesztésére vonatkozó rendelkezést.  

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  
Szövegcserés módosításokat tartalmaz a rendelkezés, mely alapján a 
jövedelemhatárok 15%-os, illetve 20%-os mértékben emelkednek. Az 
egyedülálló személyek esetében a jövedelemhatár 114.000,-Ft-ról 118.275,-Ft-
ra, a 70 év feletti egyedülálló személyek esetében 133.950,-Ft-ról 139.650,-Ft-
ra emelkedik.  
 
A családban élőnél a jövedelemhatár 99.750,-Ft-ról 104.025,-Ft-ra, 70 év feletti 
házastárssal, élettárssal, fogyatékos gyermekkel élőnél 114.000,-Ft-ról 119.700,-
Ft-ra emelkedik. 
 
A Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.-ből kiváló Csepeli Ingatlanhasznosítási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatkörébe került az önkormányzati 
bérlemények kezelése. Jelen rendeletmódosítás tartalmazza a Rendelet 
szövegében a változás szövegcserés módosítással történő átvezetését. 

 

A 2. §-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 

A rendelet 
megalkotásának célja 
a társadalmi 
szolidaritás elvét 
figyelembe véve, a 
csepeli lakosok 
szociális biztonságának 
erősítése, lakhatási 
költségeinek enyhítése. 

Nem releváns.   
A lakosság szélesebb 
rétege számára 
magasabb színvonalú 
támogatás lesz 
elérhető.  

 
2. A jogi szabályozás várható jelentősebb hatásai 
Társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatások 

Környezeti és egészségi 
következmények 

 

Adminisztratív 
terheket 

befolyásoló 
hatások 

A rendelet 
megalkotásával bővül 
a támogatásban 
részesülők száma. 

Nem releváns. Nem releváns. 

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

feltételek 
Pénzügyi 

feltételek 
Meglévő. Meglévő. Meglévő. Az előző évihez 

képest plusz 
fedezet 

biztosítása nem 
szükséges. 
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4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
 
A rendelet megalkotás elmaradásának következménye a kerületi lakosság 
szociális biztonságérzetének csökkenését vonja maga után. 
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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. február „  „ 
 
 

dr. Villányi Dóra 
           aljegyző 

 
 
2. Az előterjesztés egyeztetve:  Szeder Istvánné 
      városgazdálkodási ágazatvezető 
 
 
Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
Budapest, 2023. február „  „ 
 
 

Szeder Istvánné 
       városgazdálkodási ágazatvezető 
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