
 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2020. (VII.16.)  

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.) 

5.§ d) bekezdés szövege a következőre módosul: 

„fogyatékkal élő gyermekét nevelő szülő gondozással, létfenntartással kapcsolatos kiadásai” 

 

2. § 

 

A R. 8. § (1) bekezdés második mondata a következőre változik: 

 “A kérelemhez csatolni kell jelen rendelet 5. számú melléklete szerinti 

Vagyonnyilatkozatot a kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan.” 

 

3. § 

 

A R. 9. §  

(1) A (4) bekezdés első mondata helyébe a következő lép: 

“Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapítása iránti kérelmet e 

rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.” 

 

 

(2) A (4) bekezdés utolsó mondata a következőre változik: 

 “A kérelemhez csatolni kell jelen rendelet 5. számú melléklete szerinti 

Vagyonnyilatkozatot a kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan.” 

 

 

4.§ 

 

 

A R. 9/A. § címe a következőre változik 

„Fogyatékkal élő gyermekét nevelő szülő támogatása” 

 

 

 

5.§ 

 



 

(1) A R. 9/A § (1) bekezdésében szövege az alábbira módosul: 

Fogyatékkal élő gyermekét nevelő szülő támogatása havonta folyósítandó maximum egy évre 

adható támogatás.” 

(2) A (2) bekezdés d) pontját hatályon kívül helyezi. 

(3) A 9/A § kiegészül a következőkkel: 

„(4) A támogatás igényléséhez írásos kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez 

jövedelemigazolást és a gyermek fogyatékosságát igazoló orvosi szakvéleményt csatolni 

kell.”  

   

6.§ 

 

 

 

(1) A 9/B § (1) bekezdése a következőre változik: 

„ Bölcsődéztetési támogatás havonta folyósítandó természetbeni, vagy pénzbeni támogatás.”  

a) természetbeni támogatás: magánbölcsődei férőhelyek támogatása. Az önkormányzattal 

szerződést kötött magánbölcsőde részére gyermekférőhelyenként havonta fizetett 

támogatás. 

b) pénzbeni támogatás: a gyermek bölcsődébe járása időszaka alatt a szülő részére havonta, 

számla ellenében fizetett támogatás  

c) bölcsődéztetési támogatást egy gyermek után csak egy jogcímen lehet igénybe venni. 

 

(2) A R. 9/B. § (2) bekezdés a) pontja a következőre változik  

„Pilisborosjenőn bejelentett lakcímmel rendelkezik” 

(3) Az (2) bekezdés c) pontja a következőre változik: „az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.”  

(4) Az (2) bekezdés a következő d) ponttal egészül ki: 

„Pilisborosjenői tartózkodási címmel rendelkező kérelmező esetén annak, aki 

lakóhelyén nem részesül bölcsődéztetési támogatásban.” 

(5) A (4) bekezdés szövege a következőre módosul.: 

„A támogatás igényléséhez munkaviszony, vagy nappali tagozatos hallgatói jogviszony 

igazolást, jövedelem igazolásokat csatolni kell.  

(6) A támogatás iránt kérelmet jelen rendelet 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell 

benyújtani. 

(7) a természetbeni bölcsődéztetési támogatás folyamatos igénybevételétől eltérni csak a 

polgármester engedélyével lehet  

(8) A támogatási időszak alatt a jogosultsági feltételek meglétét minden év augusztus 15 – ig 

a (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolni kell. 

 

 

7.§ 

A R. 11/B § (2) bekezdés szövege a következőkre változik 

„A támogatás megállapítása során előnyben részesül: 

a) aktív korúak ellátására jogosult, 

b) időskorúak járadékára jogosult, 

c)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

d) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy 

e)  lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak 

természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására.” 



 

8.§ 

A R 11/B § (3) bekezdés szövege az alábbira módosul 

„Egy fűtési szezonban háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa támogatás nyújtható.”  

 

9.§ 

 

A R. 13. § (4 ) bekezdés utolsó mondata a következőre változik: 

“A kérelemhez csatolni kell jelen rendelet 5. számú melléklete szerinti 

Vagyonnyilatkozatot a kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan.” 

 

10. § 

 

 

 

 

Jelen rendelet 2020. július 20. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tömöri Balázs      dr. Horti István  

polgármester      jegyző 

 

 


