
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (11.26.) (hatályos 2015. 03.01. napjától) önkormányzatí rendelete

a szociális ellátásokról

(egységes szerkezetben a 7/2017 (ffl. 03.), a 25/2017 (XII. 15.), 16/2018
CVI.29.), a 21/2018 (X.05.), 10/2019 (VI. 28.), 16/2019 (XII. 12.), 1/2020 (II.

13.), 10/2020 CVII. 16.), a 21/2020 (XI. 12.) és a 9/2022. (XI. 02.)
önkormáuyzati rendelettel)

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 következőket rendeli
el:



I. Fejezet
Általános rendelkezések

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálása

l.§

(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket a Pilisborosjenő
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet benyújtani.
(2) A települési támogatásra való jogosultság megállapításához a kéreünezőnek a saját és
családtagjai jövedelmét hitelt érdemlö módon igazoló iratokat a kérelemhez csatolnia kell.
Hitelt érdemlő igazolásként fogadható el ajövedelem típusának megfelelő igazolás, vagy annak
fénymásolata, az igazolás teljes terjedelmében. Amennyiben a jövedelem vonatkozásában
kizárólag felek megállapodása érvényesül, úgy arról kérelmező felelőssége tudatában tett
nyilatkozata is elfogadható.
(3) A hatáskör gyakorlója a kérelem benyújtását követően - a hivatal útján - indokolt
esetben kömyezettanuhnány készítésével tisztázhatja az igénylő rászomltságát.
(4) Ha a hatáskört gyakorló a jövedelmet vélelmezi, akkor a havi fenntartási költség
számításánál a kérelem beadását, vagy a felülvizsgálat megindítását megelözö 6 hónap kiadásait
kell figyelembe vemú.
(5) Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátás kérelmezésekor, amennyiben
adategyeztetés szükséges az alábbi iratok fénymásolatának becsatolása kérhetö:

személyazonosság igazolására érvényes személyazonosító igazolvány, vagy a
személyazonosságot igazoló más érvényes okmány,
lakcím igazolására, lakcímkártya,
amennyiben a kérelem nyomtatványon a Társadalombiztosítási Azonosító Jel nem kerül
feltüntetésre, a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló kártya.

Pénzbeli ellátások kiHzetésének, folyósításának szabályai

2.§

(1) A pénzbeli támogatás folyószámlára történő átutalással vagy házipénztári kifízetéssel jut el
ajogosulthoz.
(2) A rendszeres ellátások folyósítására legkésöbb minden hónap 1. napjától 5. napjáig kerül
sor a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal házipénztárában.
(3) A rendkívüli települési támogatást ajogosultságot megállapító határozatnak a polgármesteri
hivatal gazdasági irodájának történő átadásától számított 10 napon belül kell folyósítani.

3.§

(1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A
családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot
egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a
család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.
(2) A telepűlési támogatás fogalma alatt e rendelet alkalmazásában a havi rendszeres települési
támogatást, az egyszeri, egyösszegű települési támogatást, és a rendkívüli települési támogatást
kell érteni.



4.§

(1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító
határozatban kell rendelkezni.

(2) A települési támogatás folyósítása készpénzben, vagy utalvány fonnájában, vagy
természetbeni ellátásként a közüzemi szolgáltatóhoz történő közvetlen utalással történhet.
(3) A készpénzben megállapított telqiülési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg
felvételétöl számított 30 napon belül elszámoltatható.
(4)1 Ugyanazon családnak, illetve egyedül élő kérelmezőnek az évente legfeljebb négy
alkalommal adható telqiülési támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik
amelynek együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát (85. 500 Ft) nem haladhatja meg

II. Fejezet
Települési támogatás

A települési támogatás formái

5. §2

Települési támogatás a "Karácsonyi támogatás" kivételével az alábbi kiadások mérséklésére,
csökkentésére nyújthatók:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások;
b) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék,
c) a gyógyszerkiadások.
d)3 fogyatékkal élö gyermekét nevelö szülő gondozással, létfenntartással kapcsolatos
kiadásai4
e) bölcsődéztetési támogatás5

Települési támogatás
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

6.§6

1 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
2 Módosította a 25/2017. (XII. 15. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. december 16-tól
3 Beiktatta a 16/2018 (V1. 29), hatályos 2018. június 30-tól
4Szövegét módosította a 10/2020(V11. 16. ) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. július 20-
tól.
5 Beiktatta a 21/2018. (X.05. ) önkormányzati rendetet 1. §-a
6 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től



(l)7 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás
nyújtható a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás létszáma alapján elismert
lakásnagyság mértékéig, az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez. A Képviselő-testület a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, csatomahasználat és
szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy albérletí díjhoz, közös költséghez (továbbiakban
együtt: közüzemi számla) települési támogatást nyújt. A támogatás megítélhető annak a
személynek, aki - a kérelmezö 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 300 %-át;
(85. 500 Ft.), egyedül élö, vagy gyennekét, gyermekeit egyedül nevelő, illetve 70. életévüket
betöltött kérelmezők esetében 400 % - át (114.000 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona.
(2)8 A 6. § (1) bekezdése alapján megállapított támogatás összege az elismert lakás m2*120 Ft,-
legfeljebb havonta 10.000 Ft.
(3)9 A 6. § (1) bekezdésében meghatározott támogatást pénzben a lakásfenntartással összefíiggö
azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(4) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás ugyanazon lakásra csak egyjogosultnak
állapítható meg, fiiggetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

7.§

(l)10
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott telqiülési támogatás a
kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától 12 hónapra állapítható meg.

8.§

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
megállapítása iránti és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjhátralék összegének
megfizetése iránti kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti fonnanyomtatványon kell
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell jelen rendelet 5. számú melléklete szerinti
Vagyonnyilatkozatot a kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan. 11

(2) A kérelmező bejelentett lakcímével vagy tartózkodási helyével megegyező fogyasztási
helyre vonatkozó közüzemi szerződés meglétét a közüzemi szolgáltató által kibocsátott, a
kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számlával és számlarészletezővel kell igazolni,
mely a kérelem kötelezö melléklete. Több közüzemi szerzödés esetén valamennyi, a kérelem
benyújtását megelőző havi közüzemi számlát és számlarészletezőt csatolni kell.

Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez

9.§

7 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
8 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
9 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
10 Hatályon kívül helyezte az 1/2020.(11. 13. ) önkormányzati rendelet 2.§ - a hatályos 2020. 02. 13 - tól
u A bekezdés második mondatának szövegét módosította a 10/2020(V11.16. ) önkormányzati rendelet 2. §-a,

hatályos2020. július20-tól



(1) Telepűlési támogatás nyújtható a gyógyszerkiadások viseléséhez annak a személynek, aki
a) közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, és
b)12 családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85. 500. Ft. ), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül
nevelö esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99. 750 Ft.), a 70.
életévét betöltött kérelmezö esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 405
%-át, (128. 250 Ft), és
c)13 az egy főrejutó havijövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 450 %-át, (128. 250 Ft).
(2)14 Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás havi összege - a havi rendszeres gyógyító
ellátás költségétől függően - legalább 5.000, de legfeljebb 12.000. forint.
(3)15 A támogatás mértéke havonta maximum 40. 000, -Ft.
(4) Az (1) bekezdés szermti települési támogatás megállapítása iránti kéreünet e rendelet 3. számú
melléklete szerinti fonnanyomtatványon kell benyújtani. 16 A kérelem kötelező melléklete a
háziorvos által felírt, rendszeresen szedett gyógyszerek havi költségének összegéröl szóló, a
háziorvos által kiállított hivatalos igazolás. A kérelemhez csatolni kell jelen rendelet 5. számú
melléklete szerinti Vagyonnyilatkozatot a kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan. 17
(5) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a kérelem benyújtása

hónapjának első napjától 12 hónapra állapítíiató meg.
(6)1819 A támogatás a számla bemutatását követöen, a tárgyhónapot követö 5. munkanapig kerül
kifízetésre.

Fogyatékkal élő gyermekét nevelő szülő támogatása20

9/A21 § (1) Fogyatékkal élő gyennekét nevelő szülö támogatása havonta folyósítandó
maximum egy évre adható támogatás. 22

(2)23 Fogyatékkal élő gyermekét nevelő szülő támogatás megállapítására jogosult az a
személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) Pilsiborosjenőn bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b)24
c) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 400 %-át.

12 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
13 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendetet, hatályos 2023. február 15-től
14 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
"Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
16 A mondat szövegét módosította a 10/2020. (V11. 16. ) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos

2020. július20-tól.
17 A mondat szövegét módosította a 10/2020. (V11. 16. ) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos.
18 Szövegét módosította az 1/2020. (11. 13. ) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése hatályos 2020. 02. 13 - tól
19 Beiktatta a 7/2017 (111.03) Önkormányzati rendelet 2. §-a - hatályos 2017. március 16-tól.
20 A címet módosította a 10/2020.(V11.16.) önkormányzati rendelet 4. § - a bekezdése. Hatályos 2020. július 20
-tól
21 Beiktatta a 16/2018. (V1. 29) önk rendelet 2. §-a, hatályos 2018. június 30-tól
22 Szövegét módosította a 10/2020. (V11. 16. ) önkormányzati rendelet 5 § (1) bekezdése- Hatályos 2020. július
20-tól
23 Szövegét módosította az 1/2020.(11. 13. ) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése hatályos 2020. 02. 13-tól
24 Hatályon kívül helyezte a 10/2020.(V11. 16. ) önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdése. Hatályos 2020. július
20-tól



(3) A támogatás mértéke havonta maximum 30. 000, -Ft.

(4) A támogatás igényléséhez írásos kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez
jövedelemigazolást és a gyermek fogyatékosságát igazoló orvosi szakvéleményt csatolni
kell. 25

bölcsődéztetési támogatása26

9/B § (1) Bölcsődéztetési támogatás havonta folyósítandó természetbeni, vagy pénzbeni
támogatás."

a) természetbeni támogatás: családi bölcsődei féröhelyek támogatása. Az
önkormányzattal szerzödést kötött családi bölcsőde részére gyermekféröhelyenként
havonta fizetett támogatás.
b) pénzbeni támogatás: a gyermek bölcsödébejárása idöszaka alatt a szülő részére havonta,
számla ellenében fizetett támogatás
c) bölcsödéztetési támogatást egy gyermek után csak egyjogcímen lehet igénybe venni. 28

(2) Bölcsődéztetési támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek
megfelel:
a) Pilisborosjenőn bejelentett lakcímmel rendelkezüc29
b) gyeremeke Pilisborosjenön, vagy más településen bölcsődei ellátást vesz igénybe
c) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350 %-át30.
d) Pilisborosjenői tartózkodási címmel rendelkező kérehnező esetén aimak, aki
lakóhelyén nem részesül bölcsödéztetési támogatásban. 31

(3) A támogatás mértéke havonta a térítési díj 50.000 forint feletti része, de maximum 25.000,-
Ft. 32~

(4) A támogatás igényléséhez munkaviszony, vagy nappali tagozatos hallgatói jogviszony
igazolást, jövedelem igazolásokat csatolni kell. 33

(5) A támogatás iránt kérelmet jelen rendelet 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell
benyújtani. 34

(6) A természetbeni bölcsődéztetési támogatás folyamatos igénybevételétöl eltémi csak a
polgármester engedélyével lehet. 35

(7) A támogatási idöszak alatt ajogosultsági feltételek meglétét minden év augusztus 15 - ig
a (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolni kell.

25 Beiktatta a 10/2020. (V11. 16. ) önkormányzati rendelet 5 § (3) bekezdése. Hatályos 2020. július 20- tól.
26 Beiktatta a 21/2018. (X. 05. ) önkormányzati rendelet 2. §-a
27 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
28 Szövegét módosította 10/2020.(V11.16. ) önkormányzati rendelet 6 § (1) bekezdése. Hatályos 2020. július 20-
tól
29 Szövegét módosította 10/2020. (V11. 16. ) önkormányzati rendelet 6 § (2) bekezdése. Hatályos 2020. július 20-
tól
30 Szövegét módosította 10/2020. (V11. 16. ) önkormányzati rendelet 6 § (3) bekezdése. Hatályos 2020. július 20-
tól
31 Beiktatta a 10/2020.(V11.16.) önkormányzati rendelet 6 § (4) bekezdése. Hatályos 2020. július 20-tól.
32 Az összeget módosította az 1/2020. (11. 13. ) önkormányzati rendelet 4. § - a hatályos 2020. 02. 13-tól
33 Szövegét módosította a 10/2020.(V11.16. ) önkormányzati rendelet 6 § (4) bekezdése. Hatályos 2020. július 20
-tól
34 Beiktatta a 10/2020.(V11.16. ) önkormányzati rendelet 6 § (6) bekezdése. Hatályos 2020. július 20-tól
35 Beiktatta a 10/2020. (V11. 16. ) önkormányzati rendelet 6 § (7) bekezdése. Hatályos 2020. július 20-tól
36 Beiktatta a 10/2020.(V11. 16. ) önkormányzati rendelet 6 § (8) bekezdése. Hatályos 2020. július 20-tól



Rendkívüli települési támogatás

10.§

(1) Rendkívüli települési támogatás az alábbi célokra és személyeknek nyújtható:
a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli életíielyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek számára
b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
c) elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához.
(2)37 Rendkívüli telepűlési támogatás a rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon
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.

Rendkívüli települési támogatás
a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan

vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek számára

;38ll. §38

(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek közül különösen a következőknek. Akinek családjában az egy főre számított havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át
(114. 000 Ft), egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128. 250 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 összege (28. 500 Ft), de nem haladhatja meg a
tényleges költség mértékét.
(3) A rendkívüli települési támogatás egy naptári évben családonként legfeljebb négyszer
állapífható meg, azzal, hogy a rendkívüli települési támogatás együttes összege - a temetés
költségeihez való hozzájámlásként megállapított támogatás kivételével - egy naptári évben
családonként nem haladhatja meg a 85.500 forintot, a nyugdíjminimum összegének 300
%-át

(1)

Tűzifa támogatás39

11/A§

37 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
38 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
39 11/A § a hozzá tartozó címmel: Beiktatta a 7/2017 (111.03) Önkormányzati rendelet 3. §-a - hatályos 2017
március 16-tól, továbbá módosította a jogosultsági összeghatár tekintetében a 21/2020 (XI. 12.)
önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. december 12-től.



42

(a)4° Szociális tüzifa támogatás állapítható meg annak a létfeimtartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idöszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre számított jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át; (85. 500.
Ft. ), egyedül élö, vagy gyennekét egyedül nevelő, illetve 70. életévüket betöltött
kérelmezők esetében 400 % - át (114. 000 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona.

(b) A szociális tűzifa ellenszolgáltatás nélkül igényelhetö támogatás.

(2)41 A támogatás megállapítása során előnyben részesül

a) aktív korúak ellátására j ogosult,
b) idöskorúakjáradékárajogosult,
c) a gyennekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott:

hahnozottan hátrányos helyzetű gyenneket nevelő család, hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrejogosult,

d) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
e) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül aimak

természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására.

(3) Egy fötési szezonban háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa támogatás nyújtható. 42

Rendkívűli települési támogatás
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez

12.§

(l)43 Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 75.000. Ft.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájámlásként megállapítandó
rendkívüli települési támogatás iránti kérehnet a temetési számla keltétől számított 30 napon
belül lehet benyújtani, mely határidő jogvesztö.
(3)44 Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó
rendkívüli települési támogatással azok támogathatók, akiknek családjában az egy före
számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350 %-át, (99. 750. Ft. ) egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit
egyedül nevelö, továbbá 70. életévét betöltő kérelmezö esetén az öregségi nyugdíj mmdenkori
legkisebb összegének 450 %-át, (128. 250, - Ft.)
(4)4S A temetési költségekre tekintettel igényelt öiikormányzati támogatás megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell a 11. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenöen a temetés költségeiröl
- a kérelmezö vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla
eredeti példányát.

40 beiktatta a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet
41 Szövegét módosított a 10/2020. (V11. 16. ) önkormányzati rendelet 7. § - a. Hatályos 2020. július 20-tól,
továbbá a 21/2020 (XI. 12. ) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. december 12-től.
42 Szövegét módosított a 10/2020. (V11. 16. ) önkormányzati rendelet 8. § - a. Hatályos 2020. július 20-tól
43 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
44Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
45 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
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(5) A temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás összegét
vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési
számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmezö részére vissza kell adni.

Rendkívüü települési támogatás
Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüU élethelyzet emárításához

13.§

(l)46 Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges
költségekhez történő hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege
legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-a. (85. 5ÖO
Ft).
(2)47 A kérelmezö által megjelölt támogatási okok, indokok valódiságát hitelt érdemlően
igazolni kell a 11. § (2) bekezdésében írt kérelmen és nyomtatványon túlmenően. A támogatási
ok alátámasztására a kérelmezö felelőssége tudatában tett nyilatkozata is elfogadható,
amennyiben annak beszerzése aránytalan nehézséggel, késedelemmel jáma, vagy amennyiben
a támogatás oka igazolással nem támasztható alá, illetve az okjellegéből adódóan utólagosan
igazolható.
(3) A (2) bekezdésében megjelölt hitelt érdemlő igazolásként fogadható el:
a) betegség esetén a gyógykezelést alátámasztó háziorvosi, vagy kórházi igazolás, zárójelentés,
műtéü-e történő előjegyzést igazoló irat,
b) elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről szakember által készített kimutatás,
c) válsághelyzetben lévő várandós anya részére nyújtott segély esetén a terhes gondozásról
szóló igazolás
e) a nevelésbe vett gyennek családjával való kapcsolattartáshoz nyújtott segély esetén a
nevelésbe vételt igazoló irat,
f)48 a gyermek fogadásának elökészítéséhez nyújtott támogatás esetén a terhesség fennállását,
és a szülés várható időpontját igazoló irat.
(4)49 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 megfelelö tartalmú nyilatkozatot a
kérelmezőre és családtagjaira vonatkozóan.
(5) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 2. számú
melléklete szerinti fonnanyomtatványon kell benyújtani.

13/A §50

Karácsonyi támogatás

13/A § (1) A karácsonyi támogatás az idős személyek részére biztosított egyszeri támogatás.
(2) Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek

megfelel:
a) Pilisborosjenön bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) 70. életévét tárgyévben betöltötte,

46 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
47 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
48 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
49 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-tó'l
50 Beiktatta a 25/2017. (XII. 15.) önkonnányzati rendelet, hatályos 2017. december 16-tól



(3) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataival történő egyeztetés után a jogosultak
értesítése, illetve az egyszeri támogatás kifizetése tárgyév december hónapjában postai úton
történik.

(4)51 A támogatás mértéke évente egy alkalommal 6.000, -Ft, értékű vásárlási utalvány, vagy
egyéb pénzhelyettesítö eszköz.

13/B. §.52
Rendkívüli beiskolázási támogatás

13/B§ (1) Rendkívüli beiskolázási támogatás nyújtható annak az egy vagy több iskoláskorú,
köznevelésben tanuünányait folytató (tankötelezettségét alap vagy középfokú intézményben,
nappali oktatásban teljesítő) gyermeket nevelö személynek, akinek családjában az egy före
számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400 %-át (114 000 Ft). A gyermekét, gyermekeit egyedül nevelö személy esetén az 450%-át
(128. 250 Ft).
(2) A kérelemhez mellékelni kell ajövedelem igazolását és ajelen rendelet 5. számú melléklete
szerinti Vagyonnyilatkozatnak megfelelö tartalmú nyilatkozatot a kérelmezőre és
családtagjaira vonafkozóan
(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 legfeljebb Ft). 20.000 Ft.

III. Fejezet

Helyi szociálpolitikai kerekasztal

14.§

A kerekasztal tagjai:
a)53 a Humán Bizottság mindenkori elnöke és elnökhelyettese
b) köznevelési intézmények vezetöi, vezetőhelyettesei,
c) a Nagycsaládosok helyi egyesületének képviselöje,
d)54 a fogyatékkal élők helyi egyesületének egy - egy képviselője
e) elismert egyházak helyi képviselöi,
f)55 a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mindekori vezetöje.

TV. fejezet56

Rendkívüli eseti méltányosság

14/A§
(1) Amennyiben egy ellátást csak az elöírt maximális jövedelenihatár miatt nem kaphat meg
valaki, azonban körülményei, helyzete folytán segítségre szorulna, úgy indokolt esetben a

51 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2022. november 4-től
5Z Beiktatta a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
53 Szövegét módosította az 1/2020.(11. 13. ) önkormányzati rendelet 7§ (1) bekezdése hatályos 2020. 02. 13 - tól
54 Szövegét módosította az 1/2020. (11. 13. ) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése hatátyos 2020. 02. 13 -tól
5S Szövegét módosította az 1/2020. (11. 13. ) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése hatályos 2020. 02. 13 -tól
56 Beiktatta a 10/2019.(V1.28. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. június 29 -től.
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polgármester rendkívüli méltányosság keretén belül dönthet az ellátás biztosításáról a
jövedelemhatártól íüggetlenül is.
(2)57Az (1) bekezdésben említett méltányosság gyakoriásával a polgármester összesen évi
2. 000. 000 forintos keretösszeg erejéig élhet.

Záró rendelkezések

15.§

E rendelet alkalmazásában
a) Jövedelem:

. a munkaviszonyból származó j övedelem

. az önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás

. az egyéb jövedelem

. a bérbeadásból, illetve egyéb jellegű hasznosításból szánnazó jövedelem
o a gyennektartásdíj

b) család: egy lakásban ott bejelentett lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége
c) közeli hozzátartozó:

a házastárs, az élettárs
.s a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek,

. korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a test, érzékszervi, értelmi,
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyennek 25. életévének betöltését megelözően is fennállt

. a 18. életévét be nem töltött gyennek vonatkozásában a vér szennti és örökbe fogadó
szülő, illetve a sziilő házastársa vagy élettársa

egyedűl élő: az a személy, akí egyszemélyes háztartásban lakik
házastárs: az egy lakásban együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek

közössége
egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen özvegy, elvált, vagy házastársától külön él,

kivéve ha élettársa van

elismert lakásnagyság;
. ha a háztartásban egy személy lakik 3 5 m2,
. ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
. ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
. ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
. ha négy személynél több lakik a háztartásban, 65 nm és minden további személy után

5-5 m2, de legfeljebb ajogosult által lakott lakás nagysága.

16. §

(1) Jelen rendeletben szabályozott támogatások megítélésére a polgánnesterjogosult átruházott
hatáskörben.

57 Szövegét módosította a 9/2022. (XI. 02. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. február 15-től
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(2) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 5/2012. (III.7.) Onk. számú önkormányzati
rendelet.

(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon ajegyzö gondoskodik.

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetű szövege 2022. február 15. napjától hatályos, a megalapozó
módosításokkal egyetemben egységes szerkezetben 2022. november 2-án kihirdetésre
kerültek.

Pilisborosjenö, 2023. február 15.
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