
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2020. (02. 12.)  

önkormányzati rendelete 
 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 45.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
 

1.§ 
 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 
A  6. § 
(1)   Az  (1) bekezdés utolsó mondata a következőre változik: 

 “ A Képviselő-testület a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, csatornahasználat és 
szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy albérleti díjhoz, közös költséghez 
(továbbiakban együtt: közüzemi számla) települési támogatást nyújt annak a 
személynek, aki – a kérelmező bejelentett lakcímével megegyező fogyasztási helyre 
vonatkozó - közüzemi számlával rendelkezik és családjában az egy főre számított 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 
%-át; (71.250 Ft.), egyedül élő, vagy 70.  életévüket betöltött kérelmezők esetében 400 
% - át (114 000 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.” 

(2) A (2) bekezdés szövege a következőre módosul: 
„A 6. § (1) bekezdése alapján megállapított támogatás összege az elismert lakás m2*100 
Ft,- legfeljebb havonta 7.000 Ft.” 

 
2. § 

 
A R. 7.§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezi. 
 

 
3.§ 

 
A R. 9. § 
 
(1) (1) bekezdés b) pontjának szövege a következőkre módosul: 

 
„családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft.), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft.), a 70. életévét betöltött kérelmező esetén 120.000 
forintot és” 

 
(2) A (6) bekezdés szövegébe a következő szöveg lép:  
A támogatás a számla bemutatását követően, a tárgyhónapot követő 5. munkanapig kerül 
kifizetésre. 
 

4.§ 
 



 

 
A R. 9/B § (3) bekezdésében a támogatás mértéke maximum 25.000,- forintra módosul. 
 
 

5.§ 
 

 
A R. 12. § (3) bekezdésében meghatározott egy főre számított családi jövedelemhatár összegét 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ra (85.550 Ft.), egyedül élő, 
valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő, továbbá a 70. életévét betöltött kérelmező 
esetén 120.000 Ft – ra módosítja. 
 

6.§ 
 

 
A R. 9/A § (2) bekezdésének szövege a következőre módosul „Fogyatékkal élő gyermekét 
nevelő szülő támogatás megállapítására jogosult az a személy, aki az alábbi együttes 
feltételeknek megfelel:” 
 

7.§ 
 
A R. 14.§  
(1) az a) pont szövege a következőre változik: 
„ a Humán Bizottság mindenkori elnöke és elnökhelyettese 
” 
(2)    a d) pont szövege a következőre változik: 
„a fogyatékkal élők helyi egyesületének egy – egy képviselője” 
 
(3)    az f) pont szövege a következőre változik: 
„a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mindekori vezetője” 
 

8.§ 
 
 

 
Jelen rendelet 2020.02.        napján lép hatályba, és             . napján hatályát veszti. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tömöri Balázs      dr. Horti István  
polgármester      jegyző 

 
2. számú melléklet 

 
Indokolás 

 



 

 
- A napi megélhetéshez szükséges jövedelem előteremtése egyre több családnak okoz 

pénzügyi nehézséget. Egyes rászorulók az egy főre eső jövedelemhatár néhány forintos 
túllépése miatt nem jogosultak települési támogatásra.   
Erre való tekintettel szükséges a korábbi években megállapított jövedelemhatár 
összegének módosítása. 

- A fogyatékos gyermekét nevelő szülő támogatás diszkriminatív a teljes családban 
fogyatékos gyermeküket nevelő szülőkkel szemben. 

- A rendelet szövegében bizonyos terminológiák felülvizsgálata szükségessé vált. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. számú melléklet 
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
…../2020. (      ) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

1. Társadalmi hatások 
A módosítás a rászoruló családok biztonságérzetét növelheti. Kis mértékű növekedés várható 
az igénylők számában. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A megnövekedett igények az előirányzott költségvetési keretből teljesíthetők. 
 
3. Környezeti hatások 
A rendelet végrehajtásának nincs releváns környezeti hatása. 
 
4. Egészségügyi követelmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtása kis mértékben, de pozitív hatással lehet a rászorulók 
egészségi állapotára is. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak alapján a kérelmezők adminisztrációs terhei csökkennek. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 
rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi vonzata beépítésre 
kerül a 2020. évi költségvetésbe. 
 
 


