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Javaslat  

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

 

 

Előterjesztő:       dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Az előterjesztést készítette:     Köblös Anita  

       osztályvezető-helyettes 

       Szociális és Köznevelési Osztály  

 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:   

 

 

Az előterjesztés megtárgyalására    Jogi és Ügyrendi Bizottság 

jogosult Bizottság:     Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Testületi ülés (rendkívüli) időpontja,   2020. november 24. 

amely ülésen a Képviselő-testület 

az előterjesztést tárgyalta volna:* 

 

 

Ellenjegyzők:    Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes   

 Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály  

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:    dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

*A Képviselő-testület, valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
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A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban Rendelet) 62. §-a rendelkezik Az un.: karácsonyi 

élelmiszercsomagra való jogosultság feltételeiről. 

 

A Rendelet 62. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján folyó évben is a rendeletben 

megszabott időszakban: október 1. napjától, november 2. napjáig a kérelmek beérkeztek a 

Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályára. 

A határidőben benyújtott kérelmek egy része már elbírálásra került, a többi kérelmet a 

Szociális és Köznevelési Osztály munkatársai jelenleg vizsgálják, néhány esetben 

hiánypótlási eljárások vannak folyamatban. 

 

Az élelmiszercsomag kiosztására a korábbi években előre meghatározott időpontban került 

sor, 1239 Budapest, Hősök tere 12. szám és 1237 Budapest, Újtelep út 2. szám alatti 

ügyfélszolgálati helyiségekben.  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a 

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében tilos a közterületen, 

illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés. 

 

Fenti veszélyhelyzeti rendelkezések alapján idén az élelmiszercsomag kiosztása nem 

valósítható meg a korábbi években alkalmazott módon, ezért indokolt és szükséges lenne a 

csomagok jogosultak részére történő kijuttatási módjának megváltoztatása, amellyel 

kapcsolatban további problémát jelentene a megfelelő fertőtlenítés, ezért a támogatás 

formájának veszélyhelyzetben történő megváltoztatását javaslom. A legbiztonságosabb 

megoldásnak a készpénzben történő támogatás mutatkozik, amely a szociális támogatások 

esetében egyébként is alapvető forma. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján megvizsgáltam a rendelet-

tervezet elfogadásának várható hatásait, melyet jelen előterjesztés 3. mellékleteként csatolt 

„Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja.  

Az előterjesztés mellékleteként csatolt Rendelet-tervezet - a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezésének megfelelően készült.  

 

Fentiek alapján jelen előterjesztés készítője és előterjesztője kéri a Tisztelt Polgármester 

Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörében eljárva – az 

előterjesztésben foglaltak alapján – a mellékelt rendelet-tervezet szerinti rendeletet 

megalkotni szíveskedjék. 

 

 

Budapest, 2020. november 17.  
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Köblös Anita       dr. Szabó Tibor 

                     előterjesztés készítője             jegyző 

          előterjesztő   

 

Az előterjesztés mellékletei: 

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati 

rendelete módosításáról szóló rendelet tervezete általános és részletes indokolással 

2.  Hatásvizsgálati lap 

3. Segédlet (Rendelet tükör) 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

……../…….. (……..) önkormányzati rendelete  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

(T E R V E Z E T) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati 

rendelete a következő 62/A. §-sal egészül ki: 

 

„62/A. § (1) Veszélyhelyzet időtartama alatt az élelmiszercsomag, mint természetbeni ellátás 

helyett a jogosultak egyszeri, készpénzben nyújtott támogatást kapnak. 

(2) A támogatás összege 10000 forint. 

(3) A támogatás összege a kérelmezők részére postai úton kerül megküldésre. 

(4) A készpénz kiutalásáról az élelmiszercsomagra jogosultak külön határozathozatal nélkül, 

levél útján értesülnek.” 

 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

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

 

3. § Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben és a hatálybalépése előtt 2020. 

évben megállapított karácsonyi élelmiszercsomagra való jogosultak esetében is alkalmazni 

kell. 

 

 

  Bese Ferenc              dr. Szabó Tibor   

   polgármester                          jegyző   

 

 

 

Záradék: A rendelet-tervezet 2020. november……. az Önkormányzat hivatalos 

hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került   

 

Budapest, 2020. ………………hó …… nap   

 

A jegyző nevében eljáró:   

 

Vittmanné Gerencsér Judit   

         osztályvezető - helyettes 

           Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

 
 

 


