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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 26. ) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R)2020.
évben került utoljára átfogó módosításra, annak rendelkezései időt és helytállóak.

A Humán Bizottság koordinálásában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézete
helyi lakosokat és helyi civil szervezetek a falu szociális helyzetére rálátó vezetöit kérdőíves
kutatással megkeresve elkészítette Pilisborosjenő Szociális Térképét, melynek tapasztalatait is
felhasználjuk e módosításhoz.

Az R. módosítására vonatkozó javaslat lényegét tekintve az R. szövegezésének
finomhangolását szolgálja (pl. : a segély szó helyett a támogatás szó került a szövegbe), illetve,
a rászomlók körét pontosította, terjesztette ki, pl. az egyedül élök körét bővítette a
gyermekét(eit) egyedül nevelőkkel.

Az R. módosítására irányuló javaslat az időközben elszabadult és száguldó infláció hatásait
szándékozik csökkenteni, tompítani a támogatásra rászomló lakosság körében, az egyes
támogatásokhoz rendelt forint összegek felemelésével.

Új támogatási formaként jelenik meg a tervezetben a beiskolázási támogatás, amelynek
költségvetési kihatása legkorábban 2023. évben várható.

Külöiúeges elem a rendeletalkotás folyamatában, hogy javaslatunk szerint a rendelet két
lépcsőben lép hatályba.
Az első lépcsőben a rendelet

a) 12. §.-a (Az R. 13/A. §. (4) bekezdése a következök szerint módosul: (4) A /karácsonyi/
támogatás mértéke évente egy alkalommal 6. 000, -Ft. értéku vásárlási utalvány, vagy
egyéb pénzhelyettesítő eszköz.)

b) és a 14.§.-a (^4z R. 14/A. §. (2) bekezdése a következők szerint módosul: Az (1)
bekezdésben említett méltányosság /Rendkívüli esetí méltányosság/ gyakorlásával a
polgármester összesen évi 2. 000. 000. forintos keretösszeg erejéig élhet.)

módosul, melyek a rendelet az elfogadását követő napon lépnének hatályba.
Második lépcsőben a rendelet többi módosítása, amely a költségvetés elfogadását követöen,
vagy azzal egyidöben - 2023. február 15-én lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat
elfogadni szíveskedjen.

Pilisborosjenő, 2022. október 20. ^.OSJE^
^ ' .
<., - ^

Töm' Ba

polg gster
G4&^



DÖNTÉSIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1 megalkotja a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.26.) önkonnányzati rendelet
módosítására vonafkozó írásbaa elöterjesztett javaslatot és felhatalmazza a
Polgármestert és a Jegyzőt, a módosító rendelet végrehajtásához szükséges minden
egyéb feladat elvégzésére.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: folyamatos

MeUéklet:
1 Pilisborosjenő Község Önkonnányzata Képviselö-testületének ..... .., 2022. ( .........)

önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.26.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

2 Hatásvizsgálati lap
3 szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 26. ) önkormányzati rendelet hatályos szöveg

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

... ..,2022. ( ) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatások

A rendeletiiek társadalmi hatása, hogy csökken a válság mellett leszakadó társadalmi réteg a
Községen belül. A módosítás következtében növekedés várható az igénylők számában.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A megnövekedett igények az elöirányzott költségvetési keretböl teljesíthetök.

3. Környezeti hatások
A rendelet végrehajtásának nincs releváns kömyezeti hatása.

4. Egészségügyi követelmények

A rendeletben foglaltak az egészégi állapotra gyakorolt hatása, hogy a szegényebb réteg lelki
támogatást is nyújt az anyagi támogatással, időben juthatnak a szegényebbek is a szükséges



orvosságokhoz és egyéb szükségleteik megteremtéséhez a támogatások megemelésének
következtében.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak alapján a kérelmezők adminisztrációs terhei a Hivatal által
biztosítottak.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendeletben foglaltak végrehajtásához a szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi vonzata a jelenleg
megemelt polgármesteri keret terhére, valamint a rendelet végrehajtását biztosító szükséges
összegjövő évtől beépül a 2023. évi költségvetésbe.



Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.,2022. (......... ) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 26. ) önkormányzati rendeletének
módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b)
pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint az 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)
bekezdés a) pontjában és a 92. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a
szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II. 15.) rendeletét -a továbbiakban: R- az alábbiak szerint
módosítja:

l. §.

Az R. 4. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4) Ugyanazon családnak, illetve egyedül élő kérelmezönek az évente legfeljebb négy
alkalommal adható települési támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik
-azzal, hogy a gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülönek a támogatás összegének
meghatározásakor előnyt kell élveznie az egyedül élő kérelmezövel szemben- amelynek
együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85.500
Ft) nem haladhatja meg, illetve az egy alkalommal történö támogatás összege nem lehet
nagyobb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (28. 500 Ft).

2. §.

Az R. 6.§ (1) (2) és (3) bekezdései a következők szerint módosulnak:
(l)1 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás
nyújtható a szociálisan rászomló háztartások részére a háztartás létszáma alapján elismert
lakásnagyság mértékéig, az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez. A Képviselö-testület a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, csatornahasználat és
szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy albérleti díjhoz, közös költséghez (továbbiakban
együtt: közüzemi számla) települési támogatást nyújt. A támogatás megítélhetö aimak a
személynek, aki - a kérelmező bejelentett lakcímével megegyező fogyasztási helyre vonatkozó
- közüzemi számlával rendelkezik. További feltétel, hogy családjában az egy főre számított
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át;
(114.000 Ft.), egyedül élő, vagy gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő, illetve 70. életévüket
betöltött kérelmezök esetében 500 % - át (142.500 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona.



(2)2 A 6. § (1) bekezdése alapján megállapított támogatás összege az elismert lakás m2*200 Ft,
legfeljebb havonta 20.000 Ft.
(3) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott támogatást pénzben a lakásfenntartással összefüggö
azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmezö
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

3.§

Az R. 9. §. (1) bekezdés b) és c) pontjai a következők szerint módosulnak:

Települési támogatás nyújtható a gyógyszerkiadások viseléséhez annak a személynek, aki

b) családjában az egy főrejutó havijövedelem nem haladjameg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350 %-át (99. 250. Ft.), egyedül élö, vagy gyennekét egyedül nevelő
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114. 000 Ft.), a 70.
életévét betöltött kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500
%-át, (142. 000 Ft), és
c) igazoltan a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át,

4.§

Az R. 9. §. (2) bekezdése pontja a következők szerint módosul:

(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás havi összege - a havi rendszeres gyógyító
ellátás költségétől függöen - legalább 6.000, de legfeljebb 15.000. forint.

5.§

Az R. 9./A §. (2) bekezdés c) pontja a következők szerint módosul:

c) az egy förejutó havijövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500 %-át, (142. 500 Ft).

(3) bekezdése a kövefkezők szerint módosul:

(3) A támogatás mértéke havonta maximum 50.000,-Ft.

6.§.

Az R. 9./B §. (1) bekezdésének a) pontja a következők szerint módosul:

a) természetbeni támogatás: családi bölcsődei férőhelyek támogatása. Az önkormányzattal
szerződést kötött családi bölcsöde részére gyermekférőhelyenként havonta fizetett
támogatás.



7.§.

Az R. 10 §. (2) bekezdése a következők szerint módosul:

(2) Rendkívüli települési támogatás a rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtafványon
nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III. 27. ) Korm. rendelet 1. számú
melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot vagy annak tartalmával megegyező nyilatkozatot a
kérelmezőre és az egy háztartásban lakó hozzátartozóira vonatkozóan.

8.§.

Az R. 11 §. (1), (2) és (3) bekezdései, a következők szerint módosulnak:

(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek közül különösen a következöknek. Akinek családjában az egy före számított havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át
(128. 250 Ft), egyedül élő, valamint gyermekét, gyennekeit egyedül nevelő esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142. 500 Ft), és önmaga vagy családja
létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a rendkívüli települési támogatás legfeljebb
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a (42. 750 Ft), de nem haladhatja
meg a tényleges költség mértékét.
(3) A rendkívüli települési támogatás egy naptári évben családonként legfeljebb négyszer
állapítható meg, azzal, hogy a rendkívüli települési támogatás együttes összege - a temetés
költségeihez való hozzájárulásként megállapított támogatás kivételével - egy naptári évben
családonként nem haladhatja meg a 85.500 forintot, a nyugdíjminünum összegének 300
%-át

9.§.

Az R. 11/A. §. (1) bekezdés a) pontja, a következök szerint módosul:

a) Szociális tüzifa támogatás állapíüiató meg annak a létfenntartását veszélyeztetö
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idöszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdö személynek, akinek családjában az egy főre számított jövedelem nem
haladjameg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át; (114. 000.
Ft.), egyedül élö, vagy gyermekét egyedül nevelő, illefrve 70. életévüket betöltött
kérelmezök esetében 500 % - át (142. 500 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona.

10.§.

Az R. 12 §. (1), (3) és (4) bekezdései, a következők szerint módosulnak:

(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 75.000. Ft.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájámlásként megállapítandó
rendkívüli települési támogatással azok támogathatók, akiknek családjában az egy före



számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400 %-át, (1 14. 000. Ft. ) egyedül élö, valamint gyennekét, gyermekeit
egyedül nevelő, továbbá 70. életévét betöltő kérelmezö esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500 %-át, (142.000,- Ft.)
(4) A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati támogatás megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell a 11. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően a temetés költségeiröl
- a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla
eredeti példányát.

ll. §.

Az R. 13. §. (1) bekezdése, (2) bekezdése, (3) bekezdés f) pontja és (4) bekezdése a következök
szerint módosulnak:

(1) Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges
költségekhez történő hozzájámlásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege
legalább 30.000. Ft. legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400 %-a. (l 14. 000 Ft).
(2) A kérelmező által megjelölt támogatási okok, indokok valódiságát hitelt érdemlően igazolni
kell a ll. § (2) bekezdésében írt kérehnen és nyomtatványon túlmenően. A támogatási ok
alátámasztására a kérelmező felelőssége tudatában tett nyilatkozata is elfogadható, amennyiben
annak beszerzése aránytalan nehézséggel, késedelemmel jáma, vagy amermyiben a támogatás
oka igazolással nem támasztható alá, illetve az okjellegéből adódóan utólagosan igazolható.
(3)
f) a gyennek fogadásának elökészítéséhez nyújtott támogatás esetén a terhesség fennállását, és
a szülés várható időpontját igazoló irat.
(4) Szükség esetén csatolni kell a többletkiadás, illetve a bevételcsökkenés mértékét igazoló
számlákat, illetve egyéb iratokat is. A kérelemhez csatolni kell jelen rendelet 5. számú
melléklete szerinti Vagyonnyilatkozatot vagy annak megfelelő tartalmú nyilatkozatot a
kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan.
(5) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 2. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

12. §.

Az R. 13/A. §. (4) bekezdése a következők szerint módosul:

(4) A támogatás mértéke évente egy alkalommal 6. 000, -Ft. értékű vásárlási utalvány, vagy
egyéb pénzhelyettesítő eszköz.

13.§.

Az R. 13. §-a az alábbi paragrafüssal egészül ki:

13/B. §.
Rendkívüli beiskolázási támogatás

13/B§ (1) Rendkívüli beiskolázási támogatás nyújtható annak az egy vagy több iskoláskorú,
köznevelésben tanulmányait folytató (tankötelezettségét alap vagy középfokú intézményben,
nappali oktatásban teljesítő) gyenneket nevelő személynek, akinek családjában az egy főre



számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400 %-át (114 000 Ft). A gyermekét, gyennekeit egyedül nevelő személy esetén az 500%-át
(142. 500 Ft).
(2) A kérelemhez mellékelni kell ajövedelem igazolását és ajelen rendelet 5. számú melléklete
szerinti Vagyonnyilatkozatnak megfelelö tartalmú nyilatkozatot a kérelmezőre és
családtagjaira vonatkozóan
(3) A kérelem beadásának határideje minden év szeptember 30.
(4) A kérelem kifizetésének határideje a beadást követö 30 nap, de legfeljebb október 31 .
(5) A támogatás mértéke gyermekenként legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50%-a (14. 250 Ft), legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100 %-a (28.500 Ft).

14.§.

Az R. 14/A. §. (2) bekezdése a következök szerint módosul:

Az (1) bekezdésben említett méltányosság gyakorlásával a polgármester összesen évi
2.000.000. forintos keretösszeg erejéig élhet.

Záró rendelkezések

15.§

A rendelet 12. §-a és a 14. §-a az elfogadását követö napon lép hatályba.

A rendelet 1-11. §-a és a 13. §-a 2023 febmár 15. napján lép hatályba.

Pilisborosjenő, 2022. november.

Tömöri Balázs

polgánnester
Dr. Horti István

jegyzö

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2022. november napján megtörtént.

Dr. Horti István
jegyzö




