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Előterjesztés 

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

módosításáról 
 
 
 
A Képviselő-testület az elmúlt 2 évben több támogatás tekintetében módosította a helyi szociális 
rendeleteket, így az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. rendeletet (a 
továbbiakban: Rendelet), mely a polgármesteri, illetve jegyzői hatáskörben nyújtott szociális 
támogatások megállapításának részletszabályozását tartalmazza a gyermekekre, fiatal felnőttekre 
vonatkozóan. A módosítások célja az volt, hogy a támogatásokat a rászorulók minél nagyobb 
számban vehessék igénybe, így egyes támogatások esetében részben megemelkedtek a 
támogatás igénylésének feltételeként meghatározott jövedelem határai vagy a támogatási összeg, 
illetve bővült a támogatotti kör. 
2020. év őszén megtörtént a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata is 
(https://biatorbagy.hu/helyi-esélyegyenlőségi-program), mely során a Képviselő-testület számos 
intézkedés fenntartását, a támogatások folyamatos átgondolását, bővítését, új támogatási formák 
bevezetését tartotta szükségesnek a helyzetelemzés alapján. A döntést alátámasztják a Hivatal 
Igazgatási Osztályán fogadott, tájékozódó jellegű megkeresések, az Osztályra benyújtott 
gyermekjóléti támogatásokhoz kapcsolódó kérelmek és azok indoklásának vizsgálatai is, amelyek 
alapján az alábbi rendeletmódosítási pontokat javasolom átgondolni: 
 
1./ Étkezési térítési díjkedvezmény:  

• Előzmények, a támogatás célja: a támogatásra való jogosultság jövedelemhatára két éve 
változatlan. A 2020. évben újonnan megállapított támogatott gyermekek száma 8 főre (5 
családra) csökkent az azt megelőző évi 19 fő támogatott gyermekkel szemben. A 
jövedelemhatár megemelésével valószínűsíthető a támogatottak számának növekedése 
(HEP IV. fejezet II.1. pont, 88-89. oldal). 

• Jogosultsági feltételek: a Rendeletben rögzített egyéb feltételek mellett az egy főre eső 
havi nettó jövedelemhatár megemelését követően:  
 

Jelenlegi Módosított Jelenlegi Módosított 
családos kérelmező esetén gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén 

  50 %-os: 68.400,- Ft 
100 %-os: 57.000,- Ft 

  50 %-os: 99.750,- Ft 
100 %-os: 71.250,- Ft 

  50 %-os: 71.250,- Ft 
100 %-os: 62.700,- Ft 

  50 %-os: 114.000,- Ft1 
100 %-os: 85.500,- Ft 

• Várható költségek: Nehéz tervezni, a köznevelési intézményekben havi 22 tanítási nappal 
számolva mintegy 12.000,- Ft körül mozog az étkezés teljes (tízórai/ebéd/uzsonna) havi díja, 
kedvezmények igénybevétele nélkül. A jövedelemhatár megemelésével, a 2019. évi 
                                                 

1  Tájékoztatásul: szociálisan rászorult személynek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási 
szempontrendszerében a 114.000,- Ft/hó/fő összegű jövedelemmel rendelkező pályázó, illetve a gyermekszületési támogatásnál a 
családos kérelmező minősül. 
 

https://biatorbagy.hu/helyi-es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9gi-program
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támogatotti létszámot megcélozva ez plusz 660.000,- Ft/tanév kiadást jelentene 50%-os, 
illetve 1.320.000,- Ft/tanév kiadást 100%-os térítés mellett. A kérelmezők közül azonban a 
többgyermekes családok jellemzően igénybe tudják venni az állami támogatások 
valamelyikét, így többnyire csak a fennmaradó 50 %-ra kérnek Önkormányzatunktól 
támogatást.  

 
2./ Iskolakezdési támogatás:  

• Előzmények, a támogatás célja: Megnövekedett az augusztus hónapban, iskolakezdésre 
hivatkozva benyújtott rendkívüli/eseti települési támogatási kérelmek száma, ez a 
támogatási forma azonban létfenntartást veszélyeztető élethelyzet alapján nyújtható (ha a 
támogatásban részesített személyek például az alkalmanként jelentkező többletkiadások 
miatt más módon nem tudnak gondoskodni családjuk létfenntartásáról). Egy új támogatási 
forma, az iskolakezdési támogatás bevezetése nemcsak a létfenntartási gondokkal küzdő 
családoknak jelenthet nagy segítséget (HEP IV. fejezet II.1. pont, 88-89. oldal). 

• Jogosultsági feltételek: A pénzbeli támogatás bevezetése több év alatt, több ütemben 
történne, elsőként a biatorbágyi általános iskolák bármelyikének 1. évfolyamát, első 
alkalommal kezdő, biatorbágyi gyermekek tekintetében. (Továbbá célszerű elfogadni a 
biatorbágyi sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő gyermekek számára határozattal, 
más településen kijelölt általános iskolai tanulói jogviszonyt.) Ezt követően, a tapasztalatok 
függvényében, szigorúbb szociális rászorultsági feltételek alapján és alacsonyabb 
támogatási összeggel valamennyi évfolyam tanulójának támogatása lehetséges az általános 
iskolában. Biatorbágyi középfokú oktatási intézmény létesülése esetén a támogatás még 
tovább bővíthető.  

• Várható költségek: Jelenleg – a tanévkezdés tapasztalatairól 2020 szeptemberében 
készült intézményi beszámolók alapján – az alábbi, 1. osztályos tanulólétszámmal indultak 
általános iskoláink:  
 

Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 81 fő 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 59 fő 

Biai Református Általános Iskola 27 fő 

Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 24 fő 

    mindösszesen 191 fő 

A 15.000 Ft összegű támogatás nyomtatvány benyújtásával, tanulói jogviszony- és 
jövedelemigazolással lenne igényelhető. A meglévő helyi gyermekjóléti támogatási formák 
közül a legmagasabb jövedelemhatárral rendelkező (gyermekszületési) támogatáshoz 
hasonló jövedelemhatárral számolva, mely családos kérelmező esetén 114.000,- Ft/fő/hó, 
gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén 171.000,- Ft/fő/hó, 100 fő rászoruló 
gyermekkel kalkulálva, évente 1.500.000,- Ft2 kifizetést jelentene. Bár a családok jövedelmi 
viszonyairól jelenleg nincs adatunk, a támogatás bevezetésének első évétől már 
rendelkezhetünk olyan tapasztalattal, amelyek segíthetnek a támogatás továbbvitelében, a 
jogosultsági feltételek alakításában.  

 
 
 

                                                 
2  Összehasonlításképpen: a 2020. évben a szociális támogatások közül az alábbi, hasonló nagyságrendű kifizetések történtek: 
felnőttkorúak lakhatási támogatására mintegy 1.300.000,- Ft, a 85 év felettiek és a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi 
támogatására mintegy 1.200.000,- Ft, gyermekszületési támogatásra 1.700.000,- Ft. 
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3./ Szociális gyermektábor: 
• Előzmények, a támogatás célja: Önkormányzatunk évek óta támogatja a fonyódligeti 

üdülőben szervezett szociális gyermektábort (mely 2020. évben a járványügyi helyzet miatt 
sajnos elmaradt), a táborban résztvevő pedagógusok díjazás ellenében vállalták a 
részvételt. Ugyanakkor a szintén önkormányzati finanszírozással és koordinálással 
lebonyolított, napközbeni nyári gyermekfelügyeletben részt vevő pedagógusok rendszerint 
díjazásban részesülnek. A 24 órás felügyelettel járó, fonyódligeti szociális gyermektáborban 
résztvevő pedagógusok kérését figyelembe véve javasolt részükre is 50.000,- Ft/fő/hét 
díjazás biztosítása.  

• Jogosultsági feltételek: változatlanok, a rászoruló gyermekek kiválasztásáról, részvételéről 
a táborszervező pedagógusok döntenek. Gyermeklétszámtól függetlenül a pedagógusok 
részvételéről a táborszervező állítana ki utólagos igazolást. 

• Várható költségek: általában 5 fő pedagógus kíséri/felügyeli a résztvevő 40-45 fő 
gyermeket, ez 250.000,- Ft éves plusz kifizetést jelentene a tábor költségén felül, mely 
mintegy 1,3-1,4 ezer Ft (a 2021. évi táborra benyújtott költségterv: 1.426.700,- Ft). 

 
 
 
 
4./ Ikergyermekek gondozási támogatása:  

• Előzmények, a támogatás célja: Az elmúlt év őszén két, ikergyermekeket nevelő család is 
eljuttatta segítségkérését Hivatalunkhoz, hivatkozva arra, hogy az ikergyermekek családba 
érkezése lényegesen nagyobb fizikai és mentális terhet ró rájuk, szülőkre, de elsősorban az 
édesanyára. Nagyszülői segítséget nem tudnak folyamatosan igénybe venni, így szükségük 
volna egy olyan személy jelenlétére, aki térítés ellenében rendszeres támogatást tudna 
nyújtani a gyermekekkel kapcsolatos teendők, illetve a háztartás ellátásában is. A 
gyermekek napközbeni ellátásának, így a napközbeni gyermekfelügyelet biztosításának 
szabályozását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény tartalmazza. A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását Biatorbágyon 
bölcsődei ellátás, óvodai nevelés, iskolai napközis foglalkozás, illetve alternatív napközbeni 
ellátás keretében biztosítja. Jelenleg a szülő, törvényes képviselő otthonában 
megszervezhető napközbeni gyermekfelügyeletre, illetve annak önkormányzati 
támogatására vonatkozóan – melyre a gyermekvédelmi törvény lehetőséget ad – nincs 
rendelkezésünk. Egyes településeken, helyi rendelet alapján, egyszeri nagyobb összegű 
pénzbeli támogatással vagy havi rendszeres, az ikergyermekek 1-3 éves koráig nyújtott 
pénzbeli támogatással segítik az otthoni gyermekfelügyeletet, mindezek alapján merült fel 
településünkön is az ikergyermekeket saját háztartásukban gondozó szülők részére havi 
rendszeres pénzbeli támogatási forma bevezetése (HEP IV. fejezet II.1. pont, 88-89. oldal). 

• Jogosultsági feltételek: Figyelemmel arra, hogy leginkább a folyósítás időtartamában van 
különbség az egy, illetve ikergyermekeket nevelő családok állami juttatásait illetően, a 
szociális rászorultság alapjául a gyermekszületési támogatásra való jogosultság 
jövedelemhatárát célszerű alkalmazni (114.000,- Ft/hó/fő). Ez egy négytagú család 
esetében a gyermekgondozási díj 2021. évi felső határát (bruttó 234.360,- Ft/hó), a családi 
pótlék összegét (két gyermek után 26.600,- Ft) és a gyermekes családok adókedvezményeit 
figyelembe véve legfeljebb mintegy 200.000,- Ft havi bruttó keresetet feltételez a másik 
szülő részéről. A Biatorbágyon bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is itt 
élő, vagyonnal (az általuk lakott lakáson felüli ingatlannal, illetve törvényben meghatározott 
értékű ingó vagyonnal) nem rendelkező családok, a támogatásra vonatkozó védőnői 
javaslattal, ikergyermekeik 1 éves koráig részesülnének a támogatásban.  

• Várható költségek:  
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Esemény időpontja Újszülött ikerpárok száma  
2019. május - 
2019. december 1 
2020. május 3 
2020. december 3 (melyből 1 hármasiker) 

Az „Örülünk, hogy megszülettél” elnevezésű, évente 2 alkalommal (május és december 
hónapokban) megrendezésre kerülő városi eseményhez lekérdezett adatok alapján, 2 
rászoruló családdal számolva a 2021. évben mintegy 700.000,- Ft költséggel számolhatunk. 

 
 
Az előzőekben ismertetett, tervezett változásokat Biatorbágy Város Önkormányzatának 2021. évi 
költségvetésének szociális kiadásainál az Igazgatási Osztály vezetője tervezésre javasolta.  
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 
 
Biatorbágy, 2021. április 21. 
  

  Tarjáni István s.k. 
  polgármester 
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Biatorbágy Város Polgármesterének 
.../2021. ( … ) rendelete 

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

 
 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere   a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, 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 feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 
 
1. § Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (3) a) pontja új bekezdésekkel egészül ki: 
a) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

- gyermekszületési támogatás, 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
- intézményi étkezési térítési díjkedvezmény, 
- gyermekek karácsonyi támogatása, 
- szociális gyermektábor, 
- kedvezményes napközis gyermektábor, 
- szünidei gyermekétkeztetés, 
- iskolakezdési támogatás, 

 
- ikergyermekek gondozási támogatása. 

 

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

a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-át 350 %-át,  

b) egyedülálló kérelmező gyermekét egyedül nevelő személy esetében a mindenkori az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át 400 %-át,  

(3) 100 %-os mértékű térítési díjkedvezményre jogosult az a gyermek, akinek 
a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 250 %-át,  
b) egyedülálló kérelmező gyermekét egyedül nevelő személy esetében a mindenkori az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át 300 %-át.  
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3. § A Rendelet 7/C. § „Szociális gyermektábor” fejezete az alábbi, új bekezdéssel egészül ki: 
(6) A tárgyévi táboroztatásban részt vevő pedagógusokat nettó 50.000,- Ft/fő összegű juttatás illeti 
meg. A jogosultakról a táborvezető nyújt be nyilatkozatot a Hivatal részére.  
 
4. § A Rendelet új, 7/F. § „Iskolakezdési támogatás” fejezettel egészül ki: 

Iskolakezdési támogatás 
7/F. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújt annak a gyermeknek, aki 

a) a Biatorbágyon működő általános iskolák egyikében, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által részére kijelölt intézményben először kezdi meg 
az első évfolyamot,  

b) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, gyermekét egyedül nevelő személy 
esetén a 600 %-át. 

(2) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon, a 
tanévkezdés évében egy alkalommal, július 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani. A határidő 
elmulasztása jogvesztő. 
(3) A kérelemhez mellékelni kell - a 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl - a köznevelési intézmény 
igazolását a gyermek felvételéről, illetve amennyiben a tanév megkezdődött, a tanulói jogviszony 
igazolást.  
(4) A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege gyermekenként 15.000,- Ft.  
 
 
 
5. § A Rendelet új, 7/H. § „Ikergyermekek gondozási támogatása” fejezettel egészül ki: 

Ikergyermekek gondozási támogatása 
7/H. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújt annak a családnak,  

a) amelyben a szülők saját háztartásukban iker vagy többes ikergyermekek gondozását végzik, 
b) amely a 2. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakon túl életvitelszerűen is Biatorbágy közigazgatási 

területén él, 
c) amelynek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 400 %-át, gyermekeit egyedül nevelő személy esetén a 600 %-át és 
d) amely vagyonnal nem rendelkezik. 

(2) A támogatást a szülő a gyermekek születését követően igényelheti, a támogatás a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra. A megállapításnak további 
visszamenőleges hatálya nincs. 
(3) Az ikergyermekek gondozási támogatása iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon, 
lehet benyújtani. A kérelemhez – a 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – mellékelni kell: 

a) a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 
b) a szülő/szülők nyilatkozatát, hogy a gyermekeket saját háztartásában neveli(k), 
c) örökbefogadás, családba fogadás esetén az illetékes gyámhivatal jogerős határozatát,  
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d) a területileg illetékes védőnő igazolását arra vonatkozóan, hogy a gyermekek, akikre 
tekintettel a támogatást a szülő(k) igényli(k), a gondozásában állnak, továbbá javaslatát a 
család támogatására vonatkozóan 

(4) A támogatás a gyermekek 12 hónapos koráig állapítható meg. A támogatás pénzbeli szociális 
ellátás, melynek összege családonként havonta 

a) 2 ikergyermek esetén 60.000,- Ft 
b) 3 ikergyermek esetén 90.000,- Ft 
c) 4 vagy több ikergyermek esetén 120.000,- Ft. 

 
6. § E rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. A hatályba 
lépő rendelkezéseket a hatálybalépés napját követően indult ügyek esetén kell alkalmazni. 
 
 
 

Tarjáni István         dr. Hajdu Boglárka 
 polgármester                   jegyző 
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