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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2022. (... ...) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 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 11. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 48. § (4) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 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 11. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 48. § (4) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. §-a a következő (3) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Kérelmére mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól az az eltemettetésre köteles 

személy, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint az öröklésből kiesik.” 

3. § 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 

1. 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „105 000” szövegrész helyébe a „125 000” szöveg és a „135 

000” szövegrész helyébe a „165 000” szöveg, 

2. 10. § (3) bekezdésében a „10 000” szövegrész helyébe a „12 000” szöveg, 

3. 10. § (4) bekezdés a) pontjában a „10 000” szövegrész helyébe a „12 000” szöveg, 

4. 10. § (4) bekezdés b) pontjában a „12 000” szövegrész helyébe a „14 000” szöveg, 

5. 10. § (4) bekezdés c) pontjában a „14 000” szövegrész helyébe a „16 000” szöveg, 

6. 10. § (6) bekezdésében a „135 000” szövegrész helyébe a „145 000” szöveg, a „165 000” 

szövegrész helyébe a „180 000” szöveg és a „4 m3” szövegrész helyébe a „6 m3” szöveg, 

7. 10/A. § (1) bekezdésében a „105 000” szövegrész helyébe a „125 000” szöveg, 

8. 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „75 000” szövegrész helyébe a „90 000” szöveg, 

9. 11. § (2) bekezdésében a „10 000” szövegrész helyébe a „12 000” szöveg, 

10. 12. § (2) bekezdésében a „165 000” szövegrész helyébe a „185 000” szöveg, 
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11. 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „90 000” szövegrész helyébe a „115 000” szöveg és a „120 

000” szövegrész helyébe a „145 000” szöveg, 

12. 14. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „135 000” szövegrész helyébe a „145 000” szöveg és 

a „165 000” szövegrész helyébe a „175 000” szöveg, 

13. 15. § (1) bekezdés c) pontjában a „105 000” szövegrész helyébe a „125 000” szöveg és a „135 

000” szövegrész helyébe a „165 000” szöveg, 

14. 15. § (4) bekezdés a) pontjában a „4000” szövegrész helyébe a „7000” szöveg, 

15. 15. § (4) bekezdés b) pontjában az „5000” szövegrész helyébe a „8000” szöveg, 

16. 15. § (4) bekezdés c) pontjában a „6000” szövegrész helyébe a „9000” szöveg, 

17. 16. § (1) bekezdés c) pontjában a „105 000” szövegrész helyébe a „115 000” szöveg és a „135 

000” szövegrész helyébe a „145 000” szöveg, 

18. 17. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „105 000” szövegrész helyébe a „125 000” szöveg és 

a „120 000” szövegrész helyébe a „165 000” szöveg, 

19. 19. § (1) bekezdésében a „75 000” szövegrész helyébe a „90 000” szöveg és a „90 000” 

szövegrész helyébe a „100 000” szöveg, 

20. 19. § (2) bekezdésében a „105 000” szövegrész helyébe a „115 000” szöveg és a „120 000” 

szövegrész helyébe a „130 000” szöveg, 

21. 20. § c) pontjában a „105 000” szövegrész helyébe a „115 000” szöveg és a „120 000” 

szövegrész helyébe a „135 000” szöveg, 

22. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a „135 000” szövegrész helyébe a „145 000” szöveg és a „195 

000” szövegrész helyébe a „205 000” szöveg 

lép. 

4. § 

Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. alcíme. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kovács Róbert Antal 

polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
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Általános indokolás 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

felülvizsgálatának célja, hogy az aktuális gazdasági és társadalmi folyamatokhoz igazodva a 

Kőbányai Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások mértéke és a hozzáférést meghatározó 

jövedelemhatárok továbbra is biztosítsák a szociális gondoskodás megfelelő érvényesülését. 

Ennek megfelelően a jelen rendelet az egyes ellátási formáknál a jövedelemhatárok és az ellátás 

összegének emelését, valamint a köztemetés költségeinek megtérítése alóli további méltánylást 

érdemlő körülmény szabályozását tartalmazza. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelkezés pontosítja a Rendelet bevezető részét a hatályos felhatalmazó rendelkezések és 

feladatkört meghatározó jogszabályhelyek megjelölésével. 

A 2. §-hoz  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 7:4. §-a szerint 

kiesik az öröklésből, aki az öröklésre érdemtelen, akit az örökhagyó az öröklésből kizárt vagy 

kitagadott, aki lemondott az öröklésről, vagy aki az örökséget visszautasította. A módosítás 

megteremti a lehetőségét annak, hogy az öröklésből kieső hozzátartozó kérelemre mentesüljön a 

köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól.    

A 3. §-hoz  

A Rendelet szerinti ellátások összege és a jogosultság feltételeként meghatározott egy főre jutó 

jövedelem értékhatára differenciált módon emelkedik. 

A 4. §-hoz  

A Rendelet területi és személyi hatálya törvényi szinten meghatározott, így arról külön rendelkezni 

nem szükséges, emiatt a Rendelet ezen rendelkezése hatályon kívül helyezésre kerül. 

Az 5. §-hoz  

A módosítás nem igényel felkészülési időt, ezért a rendelet a megemelt juttatások és jövedelmi 

határok mielőbbi alkalmazhatósága érdekében a kihirdetést követő napon hatályba léptethető. 


