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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 Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 
2023. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezései alapján módosult a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény is. A változás elsősorban a szociális ellátások 
és támogatások összegének megállapításánál figyelembe vett viszonyítási alapot érinti, amely a 
jövőben nem az öregségi nyugdíj, hanem az ún. szociális vetítési alap lesz. A szociális vetítési 
alap havi összege – Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel 
összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében – 
28.500,- Forint, azaz megegyezik a korábbi mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével. A 
fogalomváltozás átvezetése szükséges valamennyi, az öregségi nyugdíj legkisebb összegét 
viszonyítási alapként tartalmazó helyi rendeletünkben, így az egyes pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 
is. 

A Képviselő-testület legutóbb 2022 októberében vizsgálta felül a Rendeletet, tekintettel a 
szomszédos országban kirobbant háborúra, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók 
következtében jelentősen megváltozott gazdasági környezetre és az energiaárak drasztikus 
megemelkedésére. Több támogatási forma esetén módosultak a jogosultsági feltételek vagy a 
támogatás mértéke, így csak ez év második felében indokolt a Rendelet ezen szempontok szerinti 
felülvizsgálata. A rendkívüli eseti települési támogatás tekintetében azonban javasolt a támogatási 
feltételek pontosítása (krízishelyzet, rendkívüli élethelyzet hitelt érdemlő módon történő igazolása).  

Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Rendelet módosításának 
elfogadására! 

 
 
Biatorbágy, 2023. január 12. 
  

  Tarjáni István s.k. 
  polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (I. 26.) 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 (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. (X.30.) Ör. számú 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „Kamatmentes szociális kölcsön” fejezetének 10. § (2) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(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 a szociális vetítési alap 

összegének 300%- át, egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 400%-át, 
c) a kérelmező, illetve a részéről megjelölt 2 fő kezes személy nyilatkozatban vállalja a 

megállapításra kerülő támogatás törlesztő részletének határidőre történő megfizetését. Kezes 
személy nem lehet a kérelmező – Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – családtagja.” 

2. § 

A Rendelet „Kamatmentes szociális kölcsön” fejezetének 10. § (3) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

„(3) A kamatmentes szociális kölcsön összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 
összegének nyolcszorosát.” 

3. § 

A Rendelet „Települési támogatás” fejezetének 10/C. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(2) Lakhatási támogatásra az a személy jogosult, 
a) aki egyedül élő kérelmező, és havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 

összegének 500 %-át, vagy amely kérelmező családos és családjában az egy főre eső havi 
jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, 

b) amely kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élők vagyonnal nem rendelkeznek, 



 

 
 

3 

 

 
 
 
Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/218. 
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

c) amely kérelmező az érintett magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője vagy bérleti 
szerződéssel rendelkező bérlője.” 

4. § 

A Rendelet „Települési támogatás” fejezetének 10/D. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(2) Gyógyszertámogatásra az a személy jogosult, amely kérelmező, illetve a vele közös 
háztartásban élők vagyonnal nem rendelkeznek, továbbá aki egyedül élő kérelmező és havi 
jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, illetve amely kérelmező 
családos és családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 
összegének 400 %-át.” 

5. § 

A Rendelet „Települési támogatás” fejezetének 10/E. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a Biatorbágy közigazgatási területén lakcímmel 
rendelkező hozzátartozónak, aki 
a) 18. életévét betöltött tartós beteg Biatorbágy közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és 

életvitelszerűen is Biatorbágy közigazgatási területén élő hozzátartozójának ápolását végzi, 
és 

b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje 
a napi 4 órát nem haladja meg, és 

c) az ápoló családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 
összegének 400 %-át, egyedülálló esetében annak 500 %-át és 

d) vagyonnal nem rendelkezik.” 

6. § 

A Rendelet „Települési támogatás” fejezetének 10/E. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(5) Az ápolási támogatás havi összege a szociális vetítési alap összegének 130 %-a.” 

7. § 

A Rendelet „Rendkívüli települési támogatás” fejezetének 10/F. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

„(2) A Képviselő-testület pénzbeli eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatást nyújt 
hivatalból, vagy kérelemre a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, ha 
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 

összegének 300 %-át, 
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b) egyedül élő esetén, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén nem haladja meg a 
szociális vetítési alap összegének 400 %-át.” 

8. § 

A Rendelet „Rendkívüli települési támogatás” fejezetének 10/F. § (6) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

„(6) A támogatás további feltétele a krízishelyzet, illetve rendkívüli élethelyzet hitelt érdemlő módon 
történő igazolása. Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család 
legfeljebb a szociális vetítési alap összegének háromszorosáig részesíthető.” 

9. § 

A Rendelet „Rendkívüli települési támogatás” fejezetének 10/G. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

„(1) A Képviselő-testület temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatást állapít 
meg annak a személynek, aki egyedül élő kérelmező és havi jövedelme nem haladja meg a szociális 
vetítési alap összegének 400 %-át, vagy amely kérelmező családos és családjában a havi jövedelem 
nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át.” 

10. § 

A Rendelet „Rendkívüli települési támogatás” fejezetének 10/G. § (5) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

„(5) Az elhunyt temetőben, temetkezési emlékhelyen történő eltemettetése esetén a temetési 
támogatás összege a szociális vetítési alap összegének 350%-a. Amennyiben a temetkezési 
szolgáltatás nem foglalja magában a temetőben, temetkezési emlékhelyen a sírba helyezést, illetve 
urnaelhelyezést, a temetési támogatás összege a szociális vetítési alap összege. A temetési 
támogatás azonban nem lehet kevesebb – a ténylegesen igénybe vett temetkezési szolgáltatások 
tekintetében – a helyben szokásos, legolcsóbb temetkezési szolgáltatás költségeinek 10%-ánál.” 

11. § 

A Rendelet „Tüzelő támogatás” fejezetének 17/A. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(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 szociális vetítési alap 

összegének 300 %-át, 



 

 
 

5 

 

 
 
 
Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/218. 
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

b) egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 
400 %-át.” 

12. § 

A Rendelet „Hátralékkezelési támogatás” fejezetének 17/B. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

„(2) Hátralékkezelési támogatásban részesíthető az a család vagy személy (a továbbiakban: 
hátralékos), aki a hátralékkal terhelt ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkezik, ott 
életvitelszerűen lakik, és 
a) akinek 

aa) a hátraléka meghaladja az ötvenezer forintot, valamint a (3) bekezdésben meghatározott 
hátralékok valamelyikénél fennálló tartozása legalább három havi, vagy 

ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési 

alap összegének 300-át, egyedül élő esetén annak 400%-át, 
c) vállalja a hátralék és az önkormányzat által megállapított hátralékkezelési támogatás 

különbözetének megfizetését, továbbá a hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt, 
d) akinek 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 figyelembe 
venni nem lehet).” 

13. § 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
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Általános indokolás 

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (II.25.) sz. 
rendeletének 36. § (3) bekezdés e) pontja előírja a helyi rendeletek folyamatos, de legalább 
kétévenkénti teljes körű felülvizsgálatát. A Képviselő-testület továbbá Biatorbágy Város Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjában is vállalta a helyi rendeletekben rögzített támogatások 
folyamatos átgondolását, bővítését, új támogatási formák bevezetését. A rendelet módosítását a 
törvényi változás is szükségessé teszi. 

Részletes indokolás 

Az 1–7. §-hoz és a 9–12. §-hoz  
A törvényi rendelkezésnek megfelelően a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj helyett a szociális 
vetítési alap került feltüntetésre. 

A 8. §-hoz  
A törvényi rendelkezésnek megfelelően a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj helyett a szociális 
vetítési alap került feltüntetésre, továbbá pontosításra került a támogatás egyik jogosultsági 
feltételének (krízishelyzet fennállásának) igazolása. 

A 13. §-hoz  
Hatálybaléptető rendelkezés. 
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