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

módosításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (II.25.) sz. 
rendeletének 36. § (3) bekezdés e) pontjában rögzített kötelezettségének eleget téve, a jegyző az 
elmúlt években több alkalommal felülvizsgálta és a Képviselő-testület elé terjesztette a helyi 
szociális rendeleteket, így az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) is. A gyermekekre, fiatal felnőttekre vonatkozóan a 
polgármesteri, illetve jegyzői hatáskörben nyújtott szociális támogatások megállapításának 
részletszabályozását tartalmazó Rendelet felülvizsgálatának és módosításának célja a hatályos 
jogszabályi környezethez igazításon túl az volt, hogy a támogatásokat a rászorulók minél 
nagyobb számban vehessék igénybe. Így egyes támogatások esetében megemelkedtek a 
támogatás igénylésének feltételeként meghatározott jövedelem határai vagy a támogatási összeg, 
illetve bővült a támogatotti kör és új támogatási formák is bevezetésre kerültek. 
2020. év őszén megtörtént a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata is 
(https://biatorbagy.hu/helyi-esélyegyenlőségi-program), mely során a Képviselő-testület szintén 
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./ Ikergyermekek gondozási támogatása:  
A Képviselő-testület döntése értelmében, a Rendelet 7/H. §-ában foglaltak szerint, 2021. május 1-
jétől nyújtható ez az új támogatási forma.   

• Az (1) bekezdés d) pontja értelmében a támogatás egyik feltétele, hogy a család ne 
rendelkezzen vagyonnal. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény részletezi a vagyon fogalmát. Ebbe a körbe tartozik többek között az a 
hasznosítható, tehát nem a család lakóhelyéül szolgáló ingatlan, egyéb vagyoni jog vagy 
jármű, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, azaz 855.000,- Ft-ot. Jellemzően, 
részben a kormányzat családpolitikájának köszönhetően, a gyermekes családok 
rendelkeznek személygépjárművel, melyek értéke azonban meghaladja ezt a forgalmi 
értéket. A támogatás odaítéléséhez, a rászorultság mértékének meghatározásához 
elégséges a jövedelemhatár, a vagyoni kritérium törlése javasolt, mert így szinte egyetlen 
ikergyermekes család sem tudja igénybe venni a támogatást. 

• A (4) bekezdés a)-c) pontjai határozzák meg az ikergyermekek létszámától függően a 
támogatás mértékét.  A Rendelet számos esetben biztosít méltányos elbírálásra 
lehetőséget rendkívül indokolt esetben, például a kérelmezők, támogatottak családjában 
bekövetkezett hosszan tartó kórházi kezelés, vagy haláleset miatt. Szerencsére nagyon ritka 
esetben, de sajnos településünkön is előfordul gyermekhalálozás. Egy, már megállapított 
támogatás esetén, az időközben bekövetkező tragédiát követően méltánytalan lenne a 
támogatás teljes megvonása, a család részére javasolt egy csökkentett mértékű 
támogatás odaítélése az egyedül maradt ikergyermekre tekintettel is. 

https://biatorbagy.hu/helyi-es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9gi-program
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2./ Gyermekszületési támogatás és iskolakezdési támogatás 
A gyermekszületési támogatás iránti kérelmek tekintetében megfigyelhető, hogy szinte minden 
negyedévben 2-3 kérelem azért kerül elutasításra, mert a családban az egy főre eső jövedelem 
meghaladja a rendeletben előírt mértéket. A 2021 májusától bevezetett iskolakezdési támogatás 
iránt ugyanakkor rendkívül kevés (mindössze 15 db) kérelem került benyújtásra annak ellenére, 
hogy a lehetőség helyben szokásos módon történő meghirdetése mellett a közösségi oldalakon és 
az általános iskoláinkon keresztül is tájékoztatást nyújtottunk az új támogatási formáról. 
Lehetséges, hogy az elbírálási szempontok, a jövedelemhatár ismeretében több család eleve be se 
nyújtotta a kérelmét. A családtámogatás során nyújtott, például adókedvezmények miatt a fiatal, 
gyermekes családok nettó jövedelme megemelkedhetett, ettől függetlenül azonban még mind a 
gyermekszületés, mind az iskolakezdés nagy anyagi terhet róhat rájuk és indokolt a támogatás 
nyújtása, ezért célszerű a jövedelemhatárok megemelése.   

 
3./ Junior és alapfokú nyelvvizsga támogatása: 
Előzmények, a támogatás célja: A kormányzat jelenleg a 35. életévüket még be nem töltött 
személyek első sikeres nyelvvizsga (államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex 
középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga) díjához és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi 
vizsga díjához nyújt támogatást. Önkormányzatunk ifjúsági pályázatai között is szerepel egyéb, 
nem iskolai végzettségek, például sikeres nyelvvizsgák támogatása a tanfolyam díjához történő 
hozzájárulással, mellyel a település ifjúságának (elsősorban a középiskolás és idősebb fiatalok) 
munkába állási lehetőségeinek javítását, közvetve felsőfokú iskolai végzettség megszerzését 
kívánja segíteni. Településünkön – általános iskolai felkészítést követően – egyre több tanuló teszi 
le a sikeres Junior nyelvvizsgát angol, illetve német nyelvből. Ez a komplex (szóbeli és írásbeli) 
nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) A2-es szintjének felel meg, ami az alapfok 
előtti belépő szintet jelenti. Elsősorban azon 10-14 éves korosztály nyelvtanulóinak ajánlott, akik 
vizsgarutin megszerzése mellett a nyelvtudásukról szeretnének intézményükön kívüli 
visszajelzést, tanúsítványt, a vizsga megléte továbbá a középiskolák felvételi eljárása során is 
számos esetben előnyt jelent. A HEP felülvizsgálatának egyeztetése során felkértük általános 
iskoláink intézményvezetőit, hogy tegyék meg ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat (HEP 
IV. fejezet I.4. pont, 86-87. oldal). A beérkezett visszajelzések alapján is ösztönzőleg hatna a 
tanulókra ezen új támogatási forma bevezetése, rászorultság és magatartás/szorgalom 
osztályzatok tükrében, az általános iskolai gyermekvédelmi felelősök ajánlásával.  
A Junior, illetve az alapfokú nyelvvizsga támogatása nem jelentene duplikációt, hiszen a vonatkozó 
állami támogatás nem vehető igénybe, a helyi ifjúsági támogatás pedig elsősorban tanfolyam, 
taneszközök és vizsgadíj költségeihez nyújtható, melyet ez esetben nagyrészt az általános iskolák 
és pedagógusaik biztosítanak. 

KER szintek: 
A1 Minimumszint  
A2 Alapszint = nem akkreditált! Junior nyelvvizsga szintje  
B1 Küszöbszint = alapfokú nyelvvizsga szintje  
B2 Középszint = középfokú nyelvvizsga szintje  Állami támogatás 
C1 Haladó = felsőfokú nyelvvizsga szintje  Állami támogatás 
C2 Mesterszint  

Jogosultsági feltételek: A fonyódligeti szociális táborban való részvételhez hasonlóan, a 
tanintézmények által kijelölt pedagógusok döntenének a rászoruló/jogosultságra érdemes 
gyermekek kiválasztásáról, hangsúlyozva ezzel a szülő és gyermek intézménnyel való 
együttműködésének fontosságát, illetve amennyiben a szülő külsős nyelvtanárt vett igénybe, 
benyújthatja a helyi ifjúság támogatására meghirdetett pályázatot. A támogatási kérelmet a javasolt 
gyermekek adataival, szöveges indokolással az intézményvezetők, vagy az általuk kijelölt 
személyek küldik meg polgármesteri döntésre. A támogatást az Önkormányzat nyújtja, esetleg az 
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„Örülünk, hogy megszülettél” rendezvényhez, vagy a 85 év felettiek Gizella Otthonban történő 
karácsonyi köszöntéséhez hasonlóan személyesen, az érintettek, családjuk és pedagógusok 
részvételével. 
Várható költségek: A pandémia megnehezítette a nyelvvizsgák szervezését is, az elmúlt két tanév 
adatai alapján például a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában 8, illetve 21 fő angol, 
12, illetve 24 fő német nyelvből tett sikeres, az Origó Nyelvvizsgacentrum szervezésében 
kihelyezett Junior vizsgát, a Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola tanulói közül 32 fő szerzett sikeres Junior nyelvvizsgát angol, vagy német nyelvből. 
Így 10.000,- Ft-os támogatási összeg esetén, az intézményvezetői tájékoztatások alapján mintegy 
60 fő rászoruló gyermekkel számolva 600 ezer Ft éves költséggel számolhatunk.  
 
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Rendelet módosításának 
elfogadására.  
 
 
Biatorbágy, 2022. január 14. 
  

  Tarjáni István s.k. 
  polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2022. ( … ) rendelete 

az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 
8/2009. (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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel , valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében 
foglaltakra – ben (a továbbiakban. Gyvt.) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. § Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X. 30.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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, 
- nyelvvizsga támogatás.” 

 

2. § A Rendelet 4. § „Gyermekszületési támogatás” fejezet (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„4. § (2) A gyermekszületési támogatás annak az életvitelszerűen Biatorbágy közigazgatási 
területén élő családnak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át 500 
%-át, gyermekét egyedül nevelő személy esetében a mindenkori az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 600 %-át 700 %-át.”  
 
3. § A Rendelet 7/F. § „Iskolakezdési támogatás” fejezet (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„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,  
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b) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át 500 %-át, gyermekét egyedül nevelő 
személy esetén a 600 %-át 700 %-át.” 

 
4. § A Rendelet  a 7/F. §-t követően a következő alcímmel és 7/G. §-sal egészül ki: 

„Nyelvvizsga támogatás 
7/G. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújt – a biatorbágyi köznevelési intézmények 
vezetőjénekinek javaslatára – annak a gyermeknektanulónak, aki a Biatorbágyon működő általános 
iskolák egyikének tanulójaként, a tanintézményben történő felkészülését követően, az intézmény 
közreműködésével német vagy angol nyelvből  

a) Junior nyelvvizsgát tett, vagy  
b) államilag elismert, az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete (KER) B1-es 

szintjének megfelelő alapfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerzett.  
(2) Az intézményvezetők évente egy alkalommal, a nyelvvizsgák letételének tanévében, legkésőbb 
tárgyév május 31-ig nyújthatják be a támogatásra javasolt tanulók adatait, valamint a sikeres vizsgát 
igazoló tanúsítvány vagy bizonyítvány másolatát tartalmazó kérelmet. 
(3) A támogatás pénzbeli ellátás, melynek összege nyelvvizsgánként 10.000,- Ft.”  
 
5. § A Rendelet 7/H. § „Ikergyermekek gondozási támogatása” fejezet (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„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)c) amely vagyonnal nem rendelkezik.” 
 
6. § A Rendelet 7/H. § „Ikergyermekek gondozási támogatása” fejezet (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„7/H. § (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, 
d) a támogatás megállapítását követően a támogatással érintett vonatkozásában bekövetkező 

haláleset miatt, 1 ikergyermek esetén 30.000,- Ft.” 
d)  

7. § A Rendelet a következő 12. §-sal egészül ki: 

„12. § E rendeletnek az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X. 30.) Ör. számú rendelet 
módosításáról rendelkező   /2022. (… ….) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: 
Ör.módrendelet) megállapított rendelkezéseit az Ör.módrendelet hatálybalépése napján 
folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.” 
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87. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napjonán lép hatályba.  és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 

Tarjáni István         dr. Hajdu Boglárka 
 polgármester                   jegyző 
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INDOKOLÁS 

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. 
 
 

Részletes indokolás 
Az 1. §-hoz 

 
A pénzbeli és természetbeni ellátások felsorolása közé új támogatási forma beiktatása. 
 

A 2. §-hoz 
 
A Gyermekszületési támogatásra való egyik jogosultsági feltétel, a jövedelemhatár megemelése. 
 
 

A 3. §-hoz 
 
Az Iskolakezdési támogatásra való egyik jogosultsági feltétel, a jövedelemhatár megemelése. 
 
 

A 4. §-hoz 
 
Új támogatási forma, a Nyelvvizsga támogatás szabályainak beiktatása. 
 
 

Az 5. §-hoz 
 
Az Ikergyermekek gondozási támogatásának feltételei közül a vagyoni kritérium törlése. 
 
 

A 6. §-hoz 
 
Az Ikergyermekek gondozási támogatásának támogatási összege kiegészítése a támogatás 
megállapítását követően az egyik ikergyermek halála esetén. 
 

A 7. §-hoz 
 
Hatálybaléptető Átmeneti rendelkezés. 
 

A 8. §-hoz 
 
Hatálybaléptető rendelkezés. Formázott: Betűszín: Automatikus
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