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Előterjesztés 

  
Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet 

módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A polgármesteri, illetve jegyzői hatáskörben nyújtott szociális támogatások megállapításának 
részletszabályozását a gyermekekre, fiatal felnőttekre vonatkozóan az egyes gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.  
A Rendelet az elmúlt időszakban 

- részben a jogszabályváltozások (2015. évben a szociális törvény az akkor létesülő járási 
hivatalok hatáskörébe utalt számos feladatot), 

- részben hatósági ellenőrzések (2017. évben a Pest Megyei Kormányhivatal a Biatorbágyi 
Családsegítő Szolgálat ellenőrzése során tett megállapításai) miatt folyamatos módosítást, 
kiegészítést igényelt. 

- Legutóbb azonban 2016. évben került sor a Rendelet egyes támogatási formáinak 
vizsgálatára és módosítására abból a szempontból, hogy az eljárási szabályok mennyire 
életszerűek, a jövedelemhatárok, támogatási összegek rögzítése mennyire szolgálja a 
rászorultak tényleges segítését. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a leendő ügyfelekkel történő előzetes 
szóbeli egyeztetéseket követően (elsősorban a jövedelemhatárok szintje miatt) egyre kevesebb 
beadványban kérnek segítséget a rászorulók, továbbá – az előzetes információk hiányában 
benyújtott kérelmek tekintetében – egyre több elutasító határozat születik.  

Ezt támasztják alá a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott 
döntésekről negyedévente készített beszámolók adatai, továbbá Biatorbágy Város Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának (a továbbiakban HEP) összeállításához végzett, elmúlt 5 évre 
vonatkozó helyzetelemzés is. Ez utóbbi alapján a Képviselő-testület a HEP Intézkedési Tervének 
II.1. pontjában meg is fogalmazta, hogy miután a gyermekes családok, fiatal felnőttek számára 
nyújtható támogatásokat egyre kevesebben tudják igénybe venni, szükséges a helyi támogatási 
rendszer átgondolása, a jövedelemhatárok és/vagy a támogatási összegek megemelésével a 
gyermekes családok fokozottabb támogatása. A Város Ifjúságpolitikai Koncepciója szintén 
tartalmazza a családalapítás, a gyermekes családok fokozottabb támogatását. A tervezett 
Rendelet-módosítás főbb pontjai: 

1. Általános eljárási szabályok:  
Különösen a gyermekes családok esetében fordul elő, hogy a család jövedelmének 

igazolásához a jogszabályokban rögzített dokumentumok benyújtása időszakosan problémát 
jelent (például nem házasságban élő szülők különválása, folyamatban lévő válás és tartásdíj 
megállapítása, iskolai szünetben a tanulói jogviszony igazolása), ami akadályozhatja a 
gyermekjóléti ellátásokhoz – elsősorban a kedvezményes intézményi étkezéshez – történő 
hozzáférést. 

 Javasolt elfogadásra – indokolt esetben – a hiányzó dokumentumok helyett a kérelmező 
nyilatkozattétele, a Rendeletben már szereplő környezettanulmánnyal alátámasztva, azonban csak 
maximum egy évre, a visszaélések elkerülése érdekében. 
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2. Gyermekszületési támogatás:  
A támogatás bevezetése óta számos változtatásra került sor a tartalmát, a jogosultság 

megállapítását és az összeget érintően egyaránt. A támogatás különvált az „Örülünk, hogy 
megszülettél” elnevezésű rendezvénytől (korábban emlékplakett, jelenleg életfalevél átadása alanyi 
jogon, kérelem nélkül minden újszülöttnek, akinek első lakcíme Biatorbágy), ezen a rendszeren 
nem célszerű változtatni. A megállapított jövedelemhatár is olyan mértékű, hogy szinte minden 
család igénybe tudja venni, a családok már a várandós tanácsadás során találkoznak a támogatás 
lehetőségével a védőnőkön keresztül. A támogatás mértéke több évvel ezelőtt mintegy a felére 
csökkent, és azóta sem változott.  

 Javasolt a támogatási összeg megemelése. 
 
3. Intézményi étkezési térítési díjkedvezmény: 
A gyermekek intézményi étkezését országosan egységes szabályozású támogatás 

biztosítja, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás (ami az étkezésen kívül még tartalmaz további 
kedvezményeket is, például ingyenes tankönyv, évente két alkalommal Erzsébet utalvány). A 
jövedelemhatár törvényi meghatározása meglehetősen alacsony: családos kérelmező esetén 
38.475,- Ft/fő/hó, gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén 41.325,- Ft/fő/hó. Azok a családok 
igénylik az önkormányzati étkezési díjkedvezményt, akik jövedelmük miatt nem jogosultak a 
törvényi ellátásra. Azonban ez az a támogatási forma, amely nem készpénzt jelent a kérelmezők 
számára, tehát a jogosultság, 50 % vagy 100 %-os díjkedvezmény garantáltan biztosítja a 
gyermekek étkezését. A támogatást azonban egyre kevesebben tudják igénybe venni (például 
2015. évben 19 család, 2018. évben 6 család).  

 Javasolt a jövedelemhatárok megemelése. 
 
4. Gyermekek karácsonyi támogatása: 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére bevezetése óta 

harmadik alkalommal kerül megküldésre – kérelem nélkül, hivatalból megállapítva – a pénzbeli 
támogatás mellett egy verset és színes képet tartalmazó, névre szóló köszöntő lap. A törvényi 
szintű szabályozás változása miatt az ezen státuszú személyek száma folyamatosan csökken, míg 
például 2014. évben 153 fő volt, 2015. évtől mintegy 20 fő körüli évente. A támogatott kör alacsony 
száma miatt a költségvetést illetően nem lenne túlzottan megterhelő, a családoknak ugyanakkor 
nagyobb segítséget jelentene az ünnepek előtt egy gyermekenként 5.000,- Ft-nál magasabb 
összegű támogatás.  

 Javasolt a támogatási összeg megemelése. 
 

Az előzőekben ismertetett, tervezett változásokat Biatorbágy Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetésének szociális kiadásainál az Igazgatási Osztály vezetője betervezésre javasolta.  
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.  
 
Biatorbágy, 2019. január 16.  

  Tarjáni István s.k. 
  polgármester 

 
 

 
Összeállította, felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 
8/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a 
továbbiakban. Gyvt.) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § „Általános eljárási szabályok” fejezete új bekezdéssel egészül ki: 
(11) A jövedelemmel nem rendelkező személy munkanélküliségét a területileg illetékes 
kormányhivatal járási hivatalának foglalkoztatási osztálya által kiállított okirattal igazolja. Gyermekét 
egyedül nevelő szülő státuszának igazolásához – amennyiben a házasság felbontását és a 
gyermektartásdíj megállapítását tartalmazó döntés még nem áll rendelkezésre -, az erre vonatkozó 
eljárás megindítását igazoló dokumentumot (például bírósági keresetlevél) nyújtja be. Az korábban 
élettársi viszonyban élő, de különvált szülő szintén a gyermektartásdíj megállapítását tartalmazó 
döntést, ennek hiányában az eljárás gyámhatóságnál történő megindítását igazoló dokumentumot 
nyújtja be.  

 
2. § A Rendelet 3. § „Általános eljárási szabályok” fejezete új bekezdéssel egészül ki: 
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a méltányossági alapon történő 
elbírálás során a (11) bekezdésben rögzített, kérelemhez csatolandó dokumentumok benyújtásától, 
rendkívül indokolt esetben eltérjen. A rendkívüli élethelyzet meglétét a kérelmező nyilatkozata 
mellett a (3) bekezdés alapján környezettanulmánnyal kell alátámasztani. Amennyiben a kérelmező 
ezen bekezdés rendelkezései alapján részesül támogatásban, erre hivatkozással a kérelme 
benyújtásától számított 1 éven túl részére ismételten nem állapítható meg támogatás.  

 
3. § A Rendelet 4. § „Gyermekszületési támogatás” fejezetének (5) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
(5) A gyermekszületési támogatás összege – gyermekenként – 30.000,- 50.000,- Forint.  

 
4. § A Rendelet 7. § „Intézményi étkezési térítési díjkedvezmény” fejezetének (2) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
(2) 50 %-os mértékű térítési díjkedvezményre jogosult az a gyermek, akinek a  

a) Családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 170 %-át 240 %-át, 

b) Egyedülálló kérelmező esetében a jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át 250 %-át. 
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5. § A Rendelet 7. § „Intézményi étkezési térítési díjkedvezmény” fejezetének (3) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
(3) 100 %-os mértékű térítési díjkedvezményre jogosult az a gyermek, akinek a  

a) Családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130 %-át 200 %-át, 

b) Egyedülálló kérelmező esetében a jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át 220 %-át. 

 
6. § A Rendelet 7/B. § „Gyermekek karácsonyi támogatása” fejezetének (3) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
(3) A támogatás mértéke évente egy alkalommal gyermekenként 5.000,- Forint 10.000,- Forint.  

 
 
7. § E rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Tarjáni István         dr. Kovács András 
 polgármester                    jegyző 
 


