
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

12/2020. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

 

  

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: 

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.”  

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, 
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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 

 

 


