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Előterjesztés 

  
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  

7/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza – többek között – az ápolási támogatás 
formájában nyújtható települési támogatásra való jogosultság feltételeit, megállapításának módját. 
A Rendelet az elmúlt időszakban több alkalommal került a Képviselő-testület elé, törvényi változás 
miatt azonban átgondolandó ezen pénzbeli támogatásra vonatkozó szabályozás, így a Rendelet 
ismételt módosítása. 
Az egy év időtartamra megállapítható, fenti támogatási forma (ezzel az elnevezéssel) 2015. március 
1-jével került a Rendeletbe, ezt megelőzően „méltányossági ápolási díj” néven lehetett 
megállapítani, melyet azonban a szociális törvény alapján a továbbiakban meg kellett szüntetni. A 
két támogatás között nemcsak névleg volt különbség, hanem abban is, hogy 

- a méltányossági ápolási díjra jogosult (18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozóját 
ápoló) személy a folyósítás időtartama alatt automatikusan egészségügyi szolgáltatásra, 
továbbá szolgálati időre volt jogosult,  

- az ápolási támogatás formájában nyújtható települési támogatás esetében ez a kapcsolódó, 
két további jogosultság csak akkor érvényesíthető, ha a támogatás havi összege 
meghaladja – a szociális törvény alapján súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év 
alatti személy ápolásához nyújtható – ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott alapösszegének a 80 %-át. 

A támogatás 2015. március 1-jével történő bevezetésénél természetesen figyelembevételre került 
ez a törvényi szabályozás. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 66. § (2) bekezdésének b) pontja azonban az ápolási díj alapösszegét megemelte 
32.600,- Ft-ra, melynek a 80 %-a 26.080,- Ft. 
A Rendeletben az ápolási támogatás összege jelenleg 25.650,- Ft (az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének – 28.500,- Ft-nak – a 90 %-a). Ezt az összeget lenne célszerű megemelni, 
annak érdekében, hogy a nagykorú hozzátartozójukat ápoló személyek továbbra is jogosultak 
legyenek egészségügyi szolgáltatásra, valamint szolgálati időre. 
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.  
 
Biatorbágy, 2019. március 11. 

  Tarjáni István 
  polgármester 

 
 

 
Összeállította, felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 
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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 pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. 
számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „Települési támogatás” fejezetének 10/E. § (5) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
10/E. § (5) Az ápolási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 90 %-a 110 %-a. 

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

Tarjáni István         dr. Kovács András 
 polgármester                    jegyző 
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