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Előterjesztés 

  
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló                        

7/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet 
 

módosításához 
 
 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló rendelete legutóbbi átfogó módosítását 

• egyrészt a 2013. január 1-jétől felállításra kerülő járási hivatalokkal 
összefüggő feladatátcsoportosítások indokolták: a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
rendelkezései értelmében az ápolási díj és a közgyógyellátás tekintetében 
a Képviselő-testület kizárólag a méltányossági támogatásra vonatkozóan 
alkothatja meg feltételeinek szabályozását tartalmazó rendeletét, 

• másrészt a természetben nyújtott tüzelő támogatás bevezetése tette 
szükségessé 2012. év végén.  

A fenti támogatások nyújtása Biatorbágy Város Önkormányzatának önként vállalt 
feladata. A Képviselő-testület szándékának minél teljesebb megvalósulása érdekében 
folyamatosan vizsgálni szükséges az elutasítások jellemzőbb okát, a támogatástól 
elesettek körét is. Fontos továbbá, hogy egy új támogatási forma bevezetésének eredeti 
célja megmaradjon, annak igénylése és nyújtása ne váljon általánossá, automatikussá.  

Mindezek figyelembevételével az alábbi támogatási feltételek módosítását 
javasolom: 

1. Méltányossági ápolási díj: 
• az ápolói tevékenység minél teljesebb körű biztosításának elősegítése 

(utazás, napi ingázás elkerülése), valamint az ápolási kötelezettség 
teljesítésének vizsgálata érdekében (illetékesség hiányában fel kell kérni az 
illetékes települési önkormányzatot környezettanulmány lefolytatására) az 
ápolás, gondozás Biatorbágy közigazgatási területén történjen, továbbá  

• az ápoló Biatorbágy közigazgatási területén lakcímmel rendelkezzen, 
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2. Méltányossági közgyógyellátás: 

• a rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 15 %-át haladja meg (a korábbi 20 % helyett), 

• a jövedelemhatár egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladhatja meg (a korábbi 
280 % helyett),  

 
3. Tüzelő támogatás:  

• a természetbeni támogatás meghatározásánál szükséges kiemelni, hogy a 
gyorsított eljárásban megítélt tüzelő biztosításával a fagyásveszély 
elkerülése, így a krízishelyzet mielőbbi megszüntetése a cél,  

• a fagyásveszély fennállásának vizsgálatához szükséges a kérelmező 
ingatlanán a meglévő tűzifa mennyiségének felmérése (amennyiben a 
környezettanulmány során megállapítást nyer, hogy a kérelmező részére nem 
indokolt a tűzifa támogatás biztosítása, az akár 2 havonta igényelhető, 
pénzbeli önkormányzati segélyre ettől függetlenül még jogosult lehet), 

• amennyiben a kérelmező lakásfenntartási támogatásban részesül (egy évre 
megállapított, legalább 2.500,- Ft/hó összegű támogatás), ez kizáró ok legyen 
a tüzelő támogatás nyújtásánál. 

Az előterjesztés mellékletét képezi az egyes pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet hatályos szövege, melyben 
a most javasolt módosításokat korrektúrával jelöltük 

Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.  
 

 
Biatorbágy, 2014. november 11. 
 

 
  Tarjáni István s.k. 

  polgármester 
 
 

 
Összeállította, felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2014. (……..) önkormányzati rendelete 

 
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

7/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) 
Ör. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl méltányossági ápolási díj állapítható meg annak a 
Biatorbágy közigazgatási területén lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki 18. életévét 
betöltött, Biatorbágy közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, tartósan beteg személy 
ápolását, gondozását végzi Biatorbágy közigazgatási területén. 

2. § A Rendelet 13. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra való 
jogosultság állapítható meg annak a személynek is, akinek a havi rendszeres gyógyító 
ellátásának költsége olyan magas, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át meghaladja és 
a) egyedül élő kérelmező esetén a havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 

b) családos kérelmező esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át.” 

3. § A Rendelet 17/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A polgármester egyedi elbírálás alapján a fagyásveszély miatt fennálló krízishelyzet 
mielőbbi megszüntetése érdekében természetben nyújtott tüzelő támogatást állapít meg 
annak a személynek, akinek  
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj 150 %-át, 

b) egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át. 

4. § A Rendelet 17/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(5) A tüzelő támogatásra való jogosultság további feltétele – kivéve a rendkívül indokolt 
esetet -, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban nem részesült 
tüzelőanyag vásárlása céljából pénzbeli átmeneti segélyben, továbbá a kérelem 
benyújtásakor nem részesül lakásfenntartási támogatásban. 

5. § A Rendelet 17/A. §-a egy további (6) bekezdéssel egészül ki:  

(6) A fagyásveszély miatt fennálló krízishelyzet meglétét a Hivatal a kérelem benyújtását 
követően környezettanulmány mielőbbi lefolytatásával vizsgálja. 
 
6. § E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.  
 
 
 

Tarjáni István         dr. Kovács András 
 polgármester                    jegyző 
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Biatorbágy Város Képviselő- testülete 
7/2009. (10.30.) Ör. számú  

rendelete  
 

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
 

egységes szerkezetben 
 

a 12/2010. (XII.10.), a 4/2011. (II.25.), 
a 17/2011. (IX.16.), a 33/2011. (XII.16.), 
a 6/2012. (III.30.), a 22/2012. (IX.14.), 
a 28/2012. (XII.7.), az 1/2013. (II.1.), 

a 22/2013. (XII.6.) 
önkormányzati rendeletekkel 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) - a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 
25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37/D. § (3) 
bekezdésének, 38. § (1) bekezdés c) pontjában, és (9) bekezdésében, 43/B. § (1) 
bekezdésében, 45. §-ában, 46. §-ában 47. § (5) bekezdésében és 50. § (3) 
bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 55/C. § (1) 
bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében kapott felhatalmazással élve az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

A rendeleti szabályozás célja 
 

1. § (1) E rendelet célja, hogy meghatározza a Biatorbágyon lakók szociális 
biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében a helyi önkormányzat által 
biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való 
jogosultság feltételeit, annak megállapítását, valamint érvényesítésének garanciáit. 
 
(2) A Képviselő- testület a szabályozás során abból a követelményből indult ki, hogy 
a szociális ellátás feltételeinek biztosítása - a településen élőkért és családjukért, 
valamint a helyi közösségeknek a tagjaiért viselt felelősségen túl – az állam központi 
szervei mellett, a helyi önkormányzat feladata is. 

 
 

A rendelet hatálya 
 

 
2. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed a 
Biatorbágy közigazgatási területén lakcímmel rendelkező: 

 
a.) magyar állampolgárokra, 
b.) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c.) hontalanokra, 



 
 

2 

d.) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, 
e.) az Szt. 3. §. (3) bekezdésében meghatározottakra. 

 
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. §. (1) bekezdésében meghatározott ellátások 
tekintetében az előző (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai 
Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen 
tartózkodó állampolgáraira is. 

 
(3)1 E rendelet tekintettel az Szt. 1. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazásra az 
alábbi pénzbeli, valamint természetben nyújtott szociális ellátási formákról 
rendelkezik: 
 

a) 2Pénzbeli ellátások: 
- aktív korúak ellátása 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
- rendszeres szociális segély,  

- lakásfenntartási támogatás, 
- méltányossági ápolási díj, 
- kamatmentes szociális kölcsön, 
- önkormányzati segély. 

 
b) Természetben nyújtott ellátások: 

 
- köztemetés, 
- méltányossági közgyógyellátás, 
- tüzelő segély,3 
- adósságkezelési szolgáltatás. 
 

 
A szociális igazgatás helyi szervei 

 
 

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket 
 
- a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint 
- a települési önkormányzat jegyzője 
 
gyakorolja. 
 

(2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 10. §-ában biztosított jogkörével élve az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt 

                                                 
1 Módosította: 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendelet 1. §. A 2013. I. 1-jét követően indult eljárásokban 
kell alkalmazni. 
2 Módosította a 4/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet 1. §, 17/2011. (09.16.) önkormányzati rendelet 
1. §, 22/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelet 1. §. 
3 Beiktatta: 28/2012.(XII.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. XII. 8.-tól. 
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ápolási díjjal, 50. § (4) bekezdésében foglalt méltányossági közgyógyellátással, 
adósságkezelési szolgáltatással, valamint önkormányzati segéllyel kapcsolatos 
hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át.456 

 
(3) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester negyedévenként köteles 
beszámolni. A beszámolót a szociális ügyekért felelős Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) fogadja el.7 
 
(4) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen benyújtott 
fellebbezést a Bizottság véleményével, javaslatával kell a Képviselő-testület elé 
terjeszteni. 
 
 
 

Általános eljárási szabályok 
 
4. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti 
kérelmeket Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) 
formanyomtatványon kell előterjeszteni. A személyesen előterjesztett kérelmek 
átvételét a Hivatal ügyfélfogadási időn kívül is, teljes munkaidőben köteles 
biztosítani.  
 
(2)8 Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 
rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. A szociális igazgatási eljárás költség- és 
illetékmentes. 

 
(3) A Képviselő- testület a jövedelemszámítással kapcsolatos szabályok, valamint a 
vélelmezett jövedelem megállapításánál az Szt. és a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt 
követelményekből indul ki. A képviselő- testület egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a méltányossági alapon történő elbírálás során e rendeletben 
meghatározott jövedelemhatártól rendkívül indokolt esetben eltérjen. 

 
(4) E rendelet alkalmazásában rendkívül indokolt eset különösen: elemi kár, tűzeset, 
haláleset, bűncselekmény bekövetkeztekor elszenvedett kár, súlyos baleset, 
hosszantartó, ismétlődő kórházi kezelés, egyedül élő, idős, önellátásra képtelen 
személy alapvető szükségleteinek, megélhetésének biztosítása, a család lakhatását 
biztosító ingatlan jelentős mértékű megrongálódása, vagy életveszélyessé válása. 
Ezen felül az egyes ellátási formáknál használatos fogalmak meghatározását az Szt. 
4. §-ban rögzített értelmező rendelkezés képezi. 
 
(5)9 E rendelet által szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra való 
jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles nyilatkozni saját és családja vagyoni és 
                                                 
4 Módosította a 12/2010. (12. 10.) Ör.sz. rendelet 1.§. 
5 Módosította a 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. III. 31. –től. 
6 Módosította: 22/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelet 2. §. 
7 Módosította a 33/2011. (12.16.) önkormányzati rendelet 1. § 
8 Módosította: 22/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelet 3. §. 
9 Módosította: 22/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelet 4. §. 
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jövedelmi viszonyairól, valamint a jövedelmét köteles igazolni. A jövedelemmel nem 
rendelkező személy anyagi ellátatlanságát, illetve munkanélküliségét a területileg illetékes 
kormányhivatal járási hivatal munkaügyi kirendeltsége által kiállított irattal igazolja. Csatolni 
kell továbbá a családban élő gyermekek nappali ellátását, illetve fiatal felnőttek tanulói 
jogviszonyának igazolását.  A vagyoni helyzetet a rendszeres pénzbeli és természetbeni 
ellátásoknál a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) 
Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak alapján köteles igazolni. 

 
(6) Az ellátások megállapítására irányuló eljárás során, ha a jogosultságot 
alátámasztó tényállás nem tisztázható a kérelmező szociális helyzetéről 
környezettanulmányt kell készíteni. Amennyiben a kérelmező életkörülményei a 
Hivatal előtt ismertek, úgy a környezettanulmány lefolytatásától el lehet tekinteni.  

 

(7) Ha a köztudomású tények vagy a Hivatal általa vezetett nyilvántartásban szereplő 
illetve a környezettanulmány adatai alapján a kérelmező jövedelemnyilatkozatában 
foglaltak vitathatók, úgy a kérelmezőt fel kell hívni az általa lakott lakás, illetve saját 
és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok 
benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási 
költségek figyelembevételével vélelmezhető. 
 
(8) 10 
 
(10) A kérelmek elbírálásakor a szociális ellátásban részesülő figyelmét fel kell hívni 
arra, hogy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 
 
(11)11 A pénzbeli ellátások folyósítása postai úton vagy pénzintézeti átutalással 
történik. Amennyiben az ügyfél a kifizetés sürgősségének indokoltságát igazolja, a 
támogatás 5 munkanapon belül pénztári kifizetéssel is (határozatban) 
engedélyezhető. Ahol a pénzbeli támogatás célszerű és hasznos felhasználása nem 
látszik biztosítottnak, ott a pénztári kifizetésnél a Biatorbágyi Családsegítő Központ 
és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) megbízottjának is 
részt kell vennie. 
 
(12) A jogszabályokban meghatározott feltételek hiányában vagy annak 
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni. Az ellátást jogosulatlanul 
és rosszhiszeműen igénybevevővel szemben pedig a Szt. 17. § - ában foglaltak 
alapján kell eljárni.  
 
(13) A pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátásra való jogosultság 
megállapításáról, az ellátás biztosításáról, fenntartásáról és megszüntetéséről a 
jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmára az Szt. 18. §-ában foglaltak az 
irányadóak. 
 

                                                 
10 Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (12. 10.) Ör. sz. rendelete 2.§. 
11 Módosította a 12/2010. (12. 10.) Ör.sz. rendelet 3.§. 
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(14) A méltányossági alapon megállapított ápolási díj, illetve az adósságkezelési 
támogatás nem állapítható meg abban az esetben, amennyiben a kérelmezőnek, 
illetve a kérelmezővel egy háztartásban élők valamelyikének az Önkormányzattal 
szemben tartozása áll fenn (pl. kamatmentes szociális kölcsönből, lakásépítés vagy 
vásárlás céljából folyósított kamatmentes kölcsönből) – kivéve a rendkívül indokolt 
esetet, továbbá ha a támogatás hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét 
veszélyeztetné.1213 

 
 

Az egyes szociális ellátási formák speciális szabályai 
Pénzbeli ellátás formái 

 
Időskorúak járadéka 

 
5. §14  

 
Aktív korúak ellátása1516 

 
6. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú 
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására jogosultak 
körét, a jogosultság megállapításának feltételeit, összegét, folyósítását és 
megszüntetését az Szt. 33-37/G. §-ai és e rendelet határozzák meg. 
(2) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát 
megállapították – az Szt. 37. §-ában foglaltak szerinti kivétellel – foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra jogosult. A jogosultságot megállapító szerv a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább 
egyszer felülvizsgálja. 
(3) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltétele, hogy a kérelem benyújtója, 
illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására 
vonatkozó feltételeket az Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb 
feltételeként lakókörnyezete tisztán- és rendben tartására az alábbiak szerint köteles:  

1. igazolja az általa lakott ingatlan jogszerű, jogcím szerinti használatát; 
2. rendeltetésszerűen használja az általa lakott lakást és gondoskodjon 

arról, hogy biztonságos használatra alkalmas állapotban legyen, az életet és 
egészséget veszélyeztető állapotok nem állhatnak fenn; 

3. az emberhez méltó élet biztosítása érdekében tegye lehetővé a 
minimális személyes életteret és szerelje fel a mindennapi életvitelhez szükséges 
bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel; 

                                                 
12 Beiktatta a 33/2011. (12.16.) önkormányzati rendelet 2. §. 
13 Módosította a 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2012. III. 31.-től. 
14 Hatályon kívül helyezte: 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2013. II. 2.-tól. 
15 Módosította a 4/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet 2. §. 
16 Módosította a 17/2011.(09.16.) önkormányzati rendelet 2. §. 
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4. amennyiben a lakásban kiskorú gyermeket is nevelnek, a lakás legyen 
száraz, világos és jól fűthető, nem állhat fenn olyan állapot, mely a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja; 

5. a lakáson belüli higiénia megtartása érdekében takarítson 
rendszeresen – különös tekintettel a vizes helyiségekre -, fertőtlenítsen, a személyes 
higiénia biztosítására rendszeresen tisztálkodjon és rendezett ruházatot viseljen; 

6. amennyiben szükséges, a fertőző betegségek kialakulása és terjedése 
megelőzése céljából végezze el a lakás, valamint a hozzátartozó kert, udvar 
kártevőktől és rágcsálóktól való mentesítését; 

7. kérelmező és családja az ingatlanban és a hozzátartozó kertben, 
udvaron csak annyi és olyan állatot tartson, melye(ke)t a jó gazda gondosságával el 
tud látni; 

8. folyamatosan gyommentesítse az általa életvitelszerűen lakott lakás 
vagy ház udvarát, kertjét, valamint a kerítéssel kívül határos területet, nyírja a füvet, 
gondozza a telepített növényzetet, távolítsa el a szemetet és lomot, gondoskodjon 
mindenféle szemét zárt tárolóban való tárolásáról; 

9. gondoskodjon az utcafronti kerítés teljes hosszában a járda 
pormentesítéséről, síkosságmentesítéséről, valamint az ingatlan előtti vízelvezető 
árok tisztán tartásáról. 
 
(4) Ezen feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de 
legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyző – az elvégzendő tevékenységek 
konkrét megjelölésével – felszólítja. 
(5) A kérelmező vagy jogosult köteles a (3) bekezdésben felsorolt állapotot a 
jogosultság ideje alatt folyamatosan fenntartani. Az aktív korúak ellátását meg kell 
szüntetni az Szt. 34. § (2), valamint a 36. § (2) bekezdésén túl, amennyiben a fenti 
kötelezettségét nem teljesíti. 
(6) A foglalkozatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami 
foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, 
valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel folyamatosan együttműködni.  
(7) A foglalkozatást helyettesítő támogatásban részesülő személy köteles a számára 
felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség 
figyelembevétele nélkül elfogadni. 
(8) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy, aki rendszeres szociális segélyben 
részesül, a támogatás folyósításának időtartama alatt köteles beilleszkedést segítő 
programban, képzésben részt venni, illetve együttműködni az önkormányzattal, a 
területileg illetékes munkaügyi központ kirendeltségével, és a Családsegítő 
Szolgálattal.  
(9) A Családsegítő Szolgálattal való együttműködés keretében a rendszeres szociális 
segélyben részesülő személy megállapodást köt egyéni képességeket fejlesztő vagy 
életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadásokon, illetőleg a munkavégzésre 
történő felkészülést segítő, együttműködési programban való részvételre, melynek 
célja a munkavégzést akadályozó tényezők elhárítása, a munkavégzésre irányuló 
motiváció kialakítása, erősítése, fenntartása. 
(10) A beilleszkedési programok típusai: 
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a) az ügyfél saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni programok 
kialakítása  

(egyéni esetkezelés, folyamatos gondozásba vétel, munkaerő-piaci 
tanácsadás, személyiségfejlesztő tréning, önismereti tréning, kommunikációs 
készségfejlesztő tréning stb.) 

b) csoportos önsegítő és képességfejlesztő programok  
(csoportos foglalkozás, terápiás jellegű tréning, problémamegbeszélő csoport, 

alapismeretek megszerzését elősegítő csoport stb.). 
(11) Az együttműködés eljárási szabályai: 

a.)  az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításáról és az 
együttműködési kötelezettségről a határozat egy példányával értesül a területileg 
illetékes munkaügyi központ, illetve rendszeres szociális segély esetén a 
Családsegítő Szolgálat is. A határozat alapján az együttműködésre kijelölt szerv, 
nyilvántartásba veszi az ellátásban részesülőt. 

b.) a munkaügyi központ és a Családsegítő Szolgálat az ellátásban 
részesülőnek – a korának, szociális helyzetének, mentális és egészségi állapotának 
megfelelően – egyénre szabott együttműködési programot határoz meg, erről írásos 
megállapodást köt, s ezt megküldi a Hivatal részére.  

c.) a munkaügyi központ és a Családsegítő Szolgálat az együttműködési 
megállapodás végrehajtásáról, eredményességéről és szükség szerinti 
módosításáról tájékoztatja a Hivatalt, valamint megküldi az éves értékelését. 
(12) Az önkormányzattal előírt együttműködés keretében az aktív korú nem 
foglalkoztatott személy, a jogosultsága megállapítása, fenntartása és megszüntetése 
céljából nyilatkozik az iskolai végzettségére és szakképzettségére vonatkozóan, 
valamint együttműködik a segélyre, illetve támogatásra való jogosultság 
felülvizsgálatában. 
(13)17 Együttműködés megszegésének minősül, ha az ellátásban részesülő (a 
felsorolás elemei közül legalább egynek teljesülnie kell): 

a) a Szt. 37/D. § (1) bekezdés rendelkezéseinek önhibájából nem tesz eleget, 
b) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre 

emelkedésétől  
    számított 15 napon belül nem keresi fel a Családsegítő Szolgálatot, 
c) a Családsegítő Szolgálat által, a részére előírt programokon nem vesz 

részt, 
d) a felülvizsgálaton nem jelenik meg, és távolmaradásának okát hitelt 

érdemlően nem igazolja,  
e) munkaviszonyt létesít és bejelentési kötelezettségének az elhelyezkedéstől  

    számított 15 napon belül nem tesz eleget. 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 

                                                 
17 Módosította: 12/2010.(12.10.) Ör.sz. rendelet 4.§. 
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7. § A lakásfenntartási támogatást az Szt. 38-39. §-aiban foglaltak alapján kell 
megállapítani és folyósítani. 18 

 
 

Méltányossági ápolási díj16 

8. §19 (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás, melyet az Szt. 40-44. §-
aiban foglaltak alapján kell megállapítani és folyósítani. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl méltányossági ápolási díj állapítható meg annak a 
Biatorbágy közigazgatási területén lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki 18. 
életévét betöltött, Biatorbágy közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, tartósan 
beteg személy ápolását, gondozását végzi Biatorbágy közigazgatási területénAz (1) 
bekezdésben foglaltakon túl méltányossági ápolási díj állapítható meg annak a 
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását 
végzi. 

(3) A méltányossági ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben 
meghatározott alapösszeg 110 %-a. 

(4) A méltányossági ápolási díjra való jogosultság akkor állapítható meg, ha az egy főre 
számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 150 %-át, egyedülálló esetén annak 180 %-át nem haladja meg. 

(5) Nem jogosult a méltányossági ápolási díjra a hozzátartozó az Szt. 42. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján. 

(6) A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az ápolt 
személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, az ápolást végző 
személy a kötelezettségét nem teljesíti, az ápolt személy meghal, valamint az ápolást 
végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának 
gyakorlásával felhagyott. 

(7) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy 
legalább három egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető 
gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő 
higiénés körülményeinek biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának 
megelőzéséről. 

(8) Az ápolást végző személynek ápolási tevékenysége során elsősorban a következő 
szolgáltatások ellátásáról kell gondoskodnia: 

a) alapvető higiénés körülmények megteremtéséről, fenntartásáról, mely kiterjed az ápolt 
személy ruházatára, lakókörnyezetére, 

b) a kezelőorvos által előírt gyógyszerek időben és meghatározott mennyiségben történő 
bevételéről, azok kellő időben történő pótlásáról, 

c) az ápolt személy étkeztetéséről, a napi egyszeri melegétellel történő ellátásáról, 

d) az ápolásra szoruló személy a szükség szerinti orvosi vizsgálatokon részt vehessen, 

e) az ápoló személyére vonatkozó hivatalos ügyek intézése. 

                                                 
18 Módosította a 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2012. III. 31.-től. 
19 Módosította: 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. §. 2013. I. 1-jét követően indult eljárásokban 
kell alkalmazni. 
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(9) Amennyiben az ápolást végző személy ápolói tevékenységének ellátásában 
akadályoztatva van, vagy az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja átmenetileg, 
de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban az ápolási tevékenység a házi 
segítségnyújtás keretében is ellátható. 
(10) Az ápolói tevékenység ellátását a Családsegítő Központ családgondozója is 
jogosult segíteni. Amennyiben az ápolást végző személy a családgondozó felhívására 
nem tesz eleget ápolói feladatának, úgy a házi segítségnyújtó haladéktalanul 
tájékoztatással él a jogosultságot megállapító hatóság felé. 

 
Átmeneti segély 

 
9. §20  
 

Kamatmentes szociális kölcsön 
 
10. § (1) A polgármester egyedi elbírálás alapján kamatmentes szociális kölcsönt 
állapíthat meg:21 

 
a) a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás 

megfizetésére, amennyiben a tartozás meghaladja az ötvenezer 
forintot, illetve a tartozás legalább hat havi időszakra áll fenn, 

 
b) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló (legalább 

hat havi) hátralék megfizetésére, 
 

c) temetési költségek megelőlegezésére, 
 

d) az első nyugdíjösszeg, árvaellátás kézhezvételéig, ha annak 
megállapítása vagy kifizetése nem az ellátott hibájából késik, 

 
e) rendkívül indokolt esetben. 

 
(2) A kamatmentes szociális kölcsön akkor állapítható meg, ha: 

 
a) a kérelmező rendelkezik az Szt. 4. §-ában meghatározott 

jövedelemmel, vagy rendszeres pénzellátásban részesül, 
 
b) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%- át, 
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át, 

 
c) a kérelmező, illetve a részéről megjelölt 2 fő kezes személy 

nyilatkozatban vállalja a megállapításra kerülő támogatás törlesztő 
részletének határidőre történő megfizetését22. 

 

                                                 
20 Hatályon kívül helyezte: 22/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatálytalan: 2014. I. 1-től. 
21 Módosította a 17/2011. (09.16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés. 
22 Módosította a 17/2011. (09.16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés. 



 
 

10 

(3) A kamatmentes szociális kölcsön összege nem haladhatja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének nyolcszorosát. 

 
(4) A kamatmentes szociális kölcsön visszafizetésének futamideje maximum 2 év 
rendkívül indokolt esetben 3 év. Újabb kamatmentes szociális kölcsön akkor 
állapítható meg, ha a kérelmezőnek nincs szociális kölcsönből eredő törlesztő-részlet 
elmaradása. 

(5) Nem részesülhet kamatmentes szociális kölcsönben az, akinek tartására erre 
irányuló tartási, öröklési szerződés van érvényben. 

(6) A kölcsön összegét és a visszafizetés feltételeit megállapodásban kell rögzíteni. 

 
Önkormányzati segély23 

 
10/A. §23 (1) Önkormányzati segély nyújtható hivatalból, illetve kérelemre a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére, ha 

a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj 190%-át, 

b) egyedül élő esetén, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 220%-át,  

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén benyújtott igény 
esetén: az eltemettető családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj 300%-át.  

 

(2) Önkormányzati segély igényelhető: 

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak 
mérséklésére, 

b) közüzemi díjak (pl. szemétszállítási díj, tüzelőanyag vásárlás) támogatásához, 

c) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, 

d) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy 

e) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. 

 

(3) Az önkormányzati segély alkalmanként vagy meghatározott időszakra havi 
rendszerességgel nyújtható. Önkormányzati segély iránti kérelem - kivéve a rendkívül 
indokolt esetet -, 2 hónapon belül ismételten nem nyújtható be.  

 

(4) Az önkormányzati segély kifizetése banki átutalással vagy postai utalással történik, 
azonban rendkívül indokolt esetben a segély kifizetése a Hivatal pénztárából – a pénztári 
nyitvatartási rend figyelembevételével – is teljesíthető. 

 

                                                 
23 Beiktatta: 22/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 
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10/B. §24 (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 
önkormányzati segélyre jogosult az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, 
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó ugyan, de a 
temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 

 

(2) A támogatás feltétele, hogy az eltemettetőnek a haláleset időpontjában biatorbágyi 
lakcíme legyen. 

 

(3) A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 45 napon belül lehet előterjeszteni. A 
kérelemhez csatolni szükséges: 

a) a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 
hozzátartozója nevére – kiállított, a temetés költségeit igazoló számlát eredetben, vagy 

b) amennyiben – szociális helyzetéből kifolyólag – ezt előre nem tudja becsatolni, a 
Temetkezési Szolgáltatónál leadott megrendelőt eredetben, azzal a nyilatkozattal, hogy 
utólag a számlát bemutatja, 

c) az eltemettető, illetve családjának jövedelemigazolását. 

 

(4) Amennyiben az eltemettető, illetve családja szociális helyzete nem teszi lehetővé a 
temetési számla kifizetését, a segélykérelemhez a Temetkezési Szolgáltató által felvett 
megrendelőlap is helyettesíti a számlát azzal, hogy a temetési számlát utólag mutatja be a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézője felé, melynek határidejét az önkormányzati segélyre való 
jogosultságot megállapító határozatban szerepeltetni szükséges. 

 

(5) Az elhunyt temetőben, temetkezési emlékhelyen történő eltemettetése estén az 
önkormányzati segély minimális összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 220%-a. Amennyiben a temetkezési szolgáltatás nem foglalja magában a 
temetőben, temetkezési emlékhelyen a sírba helyezést, illetve urnaelhelyezést, az 
önkormányzati segély minimális összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 
Az önkormányzati segély azonban nem lehet kevesebb – a ténylegesen igénybe vett 
temetkezési szolgáltatások tekintetében – a helyben szokásos, legolcsóbb temetkezési 
szolgáltatás költségeinek 10%-ánál. 

 

(6) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége a Temetkezési Szolgáltatók által 
minden tárgyév januárjában közölt adatai alapján állapítható meg. 

 
 

Temetési segély 
 
11. §25 
 

 
IV. Fejezet 

Természetben nyújtott ellátások 
 

                                                 
24 Beiktatta: 22/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 
25 Hatályon kívül helyezte: 22/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatálytalan: 2014. I. 1-től. 
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Köztemetés 
 
12. § A közköltségen történő eltemettetésről, illetve a temetési költség megtérítésére 
vonatkozó kötelezés kiadásáról az Szt. 48. §-ában foglaltak alapján a polgármester 
gondoskodik. 
 

Méltányossági közgyógyellátás26 
 
13. § (1) Az Szt. 50.§. (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra 
való jogosultság állapítható meg annak a személynek is, akinek a havi rendszeres 
gyógyító ellátásának költsége olyan magas, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás 
költsége az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2015 %-át meghaladja és  
 
a) egyedül élő kérelmező esetén a havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280300 %-át. 
 
b) családos kérelmező esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át. 
 
 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 
14. §27 

 
Adósságkezelési szolgáltatás 

 
15. § (1) Lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az a család 
vagy személy (a továbbiakban: adós), aki az adóssággal terhelt ingatlanban 
életvitelszerűen lakik, és  

a) akinek 
- az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, valamint a (2) 

bekezdésben meghatározott adóságok valamelyikénél 
fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 

- a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, 
továbbá 

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 210 %-át, egyedül élő 
esetén annak 240 %-át,28 

c) vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított 
adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, 
továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 

d) 29akinek a lakás nagysága 3 személyig 2 lakószobás, illetve 1+2 
félszobás lakás, amelynek alapterülete nem nagyobb 90 m²-nél (3 
személy felett személyenként további 20 m² vehető figyelembe, 
azonban 70 év feletti egyedül élő személy esetében a lakás nagyságát 

                                                 
26 Módosította: 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelet 3. §.  
27 Hatályon kívül helyezte: 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2013. II. 2.-tól. 
28 Módosította a 33/2011. (12.16.) önkormányzati rendelet 4. § 
29 Módosította a 12/2010. (12. 10.) Ör. sz. rendelet 11.§. 
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figyelembe venni nem lehet) 30 

Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási 
költségek körébe tartozó: 

a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, táv-hőszolgáltatás, 
víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást 
tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési 
díjtartozás), 

b) közösköltség-hátralék, 
c) lakbérhátralék, 
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló 

hátralék. 
 
(2)31 Az adósságcsökkentési támogatás maximális összegére az Szt. előírásai az 
irányadóak. 

(3) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára és az adósságcsökkentési 
támogatás mértékére vonatkozóan a Szt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben és az 
55/A § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 

(4) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő 
szociális támogatásnak minősül. 

(5) Az adós által fizetendő önrész, a kezelhető adósság maximum összegének 
a legalább 25 %-a, amely – az adós vállalásától függően – teljesíthető egy 
összegben, vagy havi részletekben az adósságkezelési szolgáltatás időtartama 
alatt. 

(6) Önrészként, méltányosságból, a kezelhető adósság maximum összegének 
10 %-át, havi részletekben teljesítheti az az adós - az adósságkezelési 
szolgáltatás időtartama alatt -, akinél az alábbi feltételek közül legalább kettő 
együttesen áll fenn: 

a) az a család, ahol három vagy több gyermek neveléséről 
gondoskodnak, 

b) gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, 
c) munkanélküli személy, 
d) a rokkant vagy súlyosan fogyatékos személy, 
e) 70 éven felüli egyedül élő személy. 

(7) Az (5) bekezdésben megjelölt adósok esetében a fennmaradó önrész 15 %-
át az önkormányzat fizeti meg - olyan részletekben mint az adós - a 
szolgáltató(k)nak. 

Adósságkezelési tanácsadás 

                                                 
30 Módosította a 33/2011. (12.16.) önkormányzati rendelet 4. § 
31 Módosította a 12/2010. (12. 10.) Ör. sz. rendelet 12.§ 
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16. § (1) Az adósságkezelési tanácsadást az önkormányzat a Családsegítő 
Szolgálat útján biztosítja. 

(2) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet év közben 
folyamatosan, az (1) bekezdésben megjelölt intézményben működő 
adósságkezelési tanácsadónál kell benyújtani. A kérelem tartalmára vonatkozó 
követelményeket a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 2-3. §-a tartalmazza. A 
kérelem benyújtását követően az adós együttműködik az adósságkezelési 
tanácsadóval annak érdekében, hogy a tanácsadó megalapozott javaslatot 
tehessen az adósság kezelésére.  

(3) Az adósságkezelési tanácsadó a döntést előkészítő munkát követően 
javaslatot tesz az adós adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására és 
a kérelmet – annak benyújtásától számított maximum 90 napon belül - a 
szükséges mellékletekkel együtt továbbítja a Hivatalnak. 

(4) Az adósságkezelési szolgáltatásba történő részvételről határozattal kell 
dönteni és erről értesíteni kell az adóst, az adósságkezelési tanácsadót és az 
érintett szolgáltatót vagy hitelezőt is. 

(5) Az adós köteles 

a) aktívan részt venni és együttműködni a döntés előkészítésben, 
hozzájárulni az adósságára, családja bevételeire és kiadásaira 
vonatkozó közvetlen és közvetett adatok és információk 
tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, valamint 

b) az adósságkezelési szolgáltatásban történő részvételről szóló 
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül 
megállapodást kötni az adósságkezelési tanácsadóval, illetve a 
fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szerződést az adott 
szolgáltatóval, szolgáltatókkal, és 

c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen 
találkozni és őt tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban 
foglaltak végrehajtásáról, a lakás fenntartásának körébe eső 
számlák kifizetéséről, valamint 

d) az adósságtörlesztés fizetését a megadott határidőre teljesíteni és 
az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően havonta 
rendszeresen eleget tenni a lakásfenntartással kapcsolatos 
fizetési kötelezettségeinek is, 

(6) Az adósságkezelési tanácsadó köteles 

a) tájékoztatni az adóst az adósságkezelési szolgáltatás formáiról, 
feltételeiről, s átvenni az adós erre irányuló kérelmét, 

b) az adós hozzájárulásával a döntés előkészítése során 
megvizsgálni az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési 
kapacitását és kézségét, s ennek alapján javaslatot tenni az 
adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására, 



 
 

15 

c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos 
megállapodást kötni és azt három munkanapon belül továbbítani a 
Hivatal Igazgatási Osztályának, 

d) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adóssal 
kapcsolatot tartani és legalább havonta egy személyes találkozás 
útján figyelemmel kísérni az adósságkezelési megállapodásban 
foglaltak betartását, 

e) szükség esetén kezdeményezni az adósságcsökkentési 
támogatásra vonatkozó döntés módosítását.  

f) nyolc munkanapon belül értesíteni a Hivatal Igazgatási Osztályát – 
az ok megjelölésével -, ha az adós részére az 
adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható. 

17. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a 
kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult: 

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy 
b) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem 

teljesíti, illetőleg 
c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama 

alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési 
kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. 

(2) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű 
részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást nyújtotta 
az önkormányzat. 

(3) Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
megszüntetésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. 

(4) Azon adós, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesült és az adott 
adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre került a szolgáltató felé, ugyanazon 
adósságtípusra vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyenlítést 
követő 12 hónapon belül ismételten nem részesülhet. 
 

Tüzelő támogatás32 
17/A.§35 (1) A polgármester egyedi elbírálás alapján a fagyásveszély miatt fennálló 
krízishelyzet mielőbbi megszüntetése érdekében természetben nyújtott tüzelő 
támogatást állapít meg annak a személynek, akinek 
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj 150 %-át, 
b) egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
(2) A tüzelő segély iránti kérelem tárgyév szeptember 15. és azt követő év március 
15. között  nyújtható be. 

                                                 
32 Beiktatta: 28/2012.(XII.7.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos 2012.XII. 8-tól. 
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(3) Ez a támogatási forma egy fűtési szezonban (szeptembertől áprilisig) egy 
alkalommal adható. 
(4) A tüzelő támogatás minimális mértéke 0,5 m3 tűzifa (kb. 5 q). 
(5) A tüzelő támogatásra való jogosultság további feltétele – kivéve a rendkívül 
indokolt esetet -, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban 
nem részesült tüzelőanyag vásárlása céljából pénzbeli átmeneti segélyben, továbbá 
a kérelem benyújtásakor nem részesül lakásfenntartási támogatásban. 
(6) A fagyásveszély miatt fennálló krízishelyzet meglétét a Hivatal a kérelem 
benyújtását követően környezettanulmány mielőbbi lefolytatásával vizsgálja. 
 

Szociálpolitikai Kerekasztal 
 

18. § (1) A Szociálpolitikai Kerekasztal kiemelt feladata az önkormányzat 
szolgáltatástervezési koncepciójában meghatározott feladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérése. 
 
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal tart ülést, melynek 
tagjai: a helyi önkormányzat és Bizottságainak tagjai, illetve a Biatorbágyi Általános 
Iskola Igazgatója, gyermekvédelmi felelőse, Benedek Elek Óvodavezetője, 
gyermekvédelmi felelőse, Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat Vezetője, Védőnők, Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Igazgatója, gyermekvédelmi felelőse, a biai és torbágyi római katolikus, a biai és 
torbágyi református egyházközségek, illetve a Keresztyén Testvérgyülekezet 
szociális munkát ellátó képviselői, Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének képviselője, Magyar Vöröskereszt biatorbágyi képviselője, Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat biatorbágyi képviselője, a Biatorbágyi Nagycsaládosok 
Egyesületének képviselője, a Boldog Gizella Alapítvány képviselője, a Dr. Vass 
Miklós Alapítvány képviselője. 
 
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztalt a polgármester hívja össze és vezeti, az éves 
rendes ülés kivételével az összehívását a polgármesternél bármely tag önállóan is 
kezdeményezheti.  
 

Záró rendelkezések 
 
19. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy 
Nagyközség Képviselő-testülete 9/2006.(06.29.) Ör. sz. rendelete az egyes szociális-
, és személyes gondoskodást nyújtó ellátások, valamint a gyermekjóléti ellátások 
szabályozásáról, 
 
 
     Dr. Palovics Lajos        Makranczi László  

polgármester         jegyző 
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