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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! 
 
A polgármesteri, illetve jegyzői hatáskörben nyújtott szociális támogatások megállapításának 
szabályozását részben Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) tartalmazza. A Rendelet legutóbbi átfogó módosítását a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jétől életbe 
lépő módosítása tette szükségessé, ezt követően két alkalommal került sor a részletszabályozás 
technikai jellegű változtatására. 

Jelen módosítás célja is az, hogy az ügyintézés menetének gyorsítása érdekében, a hiánypótlási 
felhívások kibocsátásának megelőzésére még pontosabban kerüljenek meghatározásra az 
önkormányzat által biztosított szociális ellátások igénybevételének feltételei.  

1. Lakhatási támogatás formájában nyújtott települési támogatás:  
• jelenleg lakószobára lebontva szerepel a támogatással érintett lakás maximális 

nagysága, azonban a m2-ben meghatározott alapterület önmagában feltételezi az 
alacsony lakószoba számot, továbbá igazolása is nehézkes volt, ezért ennek törlése 
célszerű, 

• az ügyfelek bizonytalansága, a kérelem szükséges mellékletekkel történő 
felszerelése érdekében azonban ajánlott tételesen felsorolni a lakásnagyság 
igazolásához elfogadott dokumentumokat, melyek például: helyi építményadó 
bevallás, használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, bérleti szerződés 
másolata.  

 

2. Ápolási támogatás formájában nyújtott települési támogatás: jelenleg a támogatás 
megszűnésének okaként az ápolási kötelezettség elmulasztása eseteinek 
részletszabályozása szerepel. Bár általános szabály, hogy a jogosultság feltételeit érintő 
bármely tény, körülmény megváltozásáról értesíteni szükséges a Hivatalt, az ügyfelek 
kötelezettségének egyértelműsítése érdekében célszerű kiegészíteni a Rendelet szövegét 
további, megszüntetésre okot adó esetekkel: 

• az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

• az ápolt személy, illetve az ápolást végző személy elhalálozott, 

• az ápolást végző, vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt, vagy 
tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, 

• az ápolást végző személy kéri. 
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A támogatás megszüntetésének időpontját is indokolt részletesen meghatározni: 

• az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatásra való jogosultságot az 
elhalálozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni, illetve 

• további esetekben a megszüntetésre okot adó esemény, tény bekövetkezésének, 
illetve annak a Polgármesteri Hivatal tudomására jutásának hónapja utolsó napjától. 

A fentiek alapján tervezett, technikai jellegű változások átvezetése - az előzetes hatásvizsgálat 
eredménye alapján – könnyíti a döntést előkészítő munkát, nem ró további terhet az adminisztratív, 
valamint folyósítási feladatokat végző személyek részére, Biatorbágy Város Önkormányzatának 
költségvetését nem befolyásolja, továbbá várható társadalmi következménye is pozitív.  

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.  
 
Biatorbágy, 2017. szeptember 12.  
 

 
   Tarjáni István s.k. 

   polgármester 
 
 

 
Összeállította, felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete 
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

7/2009. (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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a 
továbbiakban: Szt.) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. 
számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10/C § (3) bekezdése a részleges törlést követően az 
alábbiak szerint módosul: 

(3) A támogatással érintett lakás nagysága 3 személyig nem lehet nagyobb 90 m2-nél (3 
személy felett személyenként további 20 m2 vehető figyelembe, azonban 70 év feletti egyedül 
élő személy esetében a lakás nagyságát figyelembe venni nem lehet). 
 
2.§ A Rendelet) 10/C §-a az alábbiak szerint egészül ki: 

(10) A támogatással érintett lakás nagyságának igazolása a kérelmező által benyújtott 
dokumentumok alapján történik, melyek különösen a helyi építményadó bevallás, 
használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, bérleti szerződés másolata. 
 

3.§ A Rendelet) 10/E §-a az alábbiak szerint egészül ki: 

(11) Az ápolási támogatás formájában nyújtott települési támogatásra való jogosultságot 
meg kell szüntetni, ha 
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást a továbbiakban már nem teszi szükségessé, 
b) az ápolt személy, illetve az ápolást végző személy meghal, 
c) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási 
jogcímének gyakorlásával felhagyott, 
d) az ápolást végző személy kéri. 
 
4.§ A Rendelet) 10/E §-a az alábbiak szerint egészül ki: 

(12) Az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetésének időpontja 
a) az ápolt személy halála esetén az elhalálozás hónapjának utolsó napja,  
b) további esetekben a megszüntetésre okot adó esemény, tény bekövetkezésének, illetve 
annak a Polgármesteri Hivatal tudomására jutása hónapjának utolsó napja. 
 
5. § E rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 
 

Tarjáni István         dr. Kovács András 
 polgármester                    jegyző 


