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

módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1./ 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 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 gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) is. 

2./ 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 időszakban több alkalommal felülvizsgálta és a Képviselő-testület elé terjesztette helyi 
szociális rendeleteinket, így a Rendeletet is. Ennek eredményeként 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. 2022. év őszén megtörtént a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata is, 
mely során a Képviselő-testület szintén szükségesnek tartotta a szociális támogatások 
folyamatos átgondolását, bővítését, új támogatási formák bevezetését. 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 módosítani: 

• Kedvezményes napközis gyermektábor: a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek hátrányos, vagy halmozottan 
hátrányos helyzetének megállapítását több feltételhez köti. Egyrészt viszonylag alacsony, 
mintegy 50.000,- Ft/fő összegű havi nettó jövedelemhatárhoz, másrészt a gyermeket nevelő 
családban a szülő alacsony iskolai végzettségéhez, vagy munkanélküliségéhez, vagy a 
lakáskörülmények alacsony fokú biztosításához. Településünkön évek óta 2-4 fő gyermek 
részére kerül megállapításra a hátrányos helyzetű státusz, így a támogatotti kör bővítése 
javasolt a Rendelet szerinti szünidei gyermekétkeztetés jogosultsági köréhez hasonlóan: a 
gyermekvédelmi törvény alapján támogatott hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeken túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, illetve 
intézményi étkezési térítési díjkedvezményben részesülő gyermekekkel kibővítve. Az elmúlt 
téli szünidei időszakban a szünidei étkezésre jogosultak száma 42 fő gyermek volt, melyek 
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között azonban rendszerint bölcsődés és óvodás korúak is szerepelnek, akik a napközis 
gyermektábort nem fogják igénybe venni. 

• Szociális gyermektábor: a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola, illetve a 
Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
pedagógusai – a veszélyhelyzeti szabályokhoz igazodóan – évről-évre nagy sikerrel 
szervezik meg és bonyolítják le az egy hetes, ottalvós gyermektábort Fonyódligeten és 
környékén. A táboroztatásban részt vevő pedagógusok részére jelenleg 50.000,- Ft/fő 
összegű juttatás kerül kifizetésre, a juttatás megemelése indokolt nemcsak a megváltozott 
gazdasági helyzet miatt, hanem a biatorbágyi napközis nyári gyermekfelügyeletet bonyolító 
pedagógusok juttatásához történő viszonyítás (szintén 50.000,- Ft) miatt is. 
 

Az előzőekben ismertetett, tervezett változásokat Biatorbágy Város Önkormányzatának 2023. évi 
költségvetésének szociális kiadásainál az Igazgatási Osztály vezetője tervezésre javasolta.  
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 gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) „Gyermekszületési támogatás” fejezetének 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

„(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 szociális vetítési alap összegének 500 %-át, egyedül nevelő szülő esetén a szociális vetítési 
alap összegének 700 %-át” 

2. § 

A Rendelet 7. § „Intézményi étkezési térítési díjkedvezmény” fejezet (2) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 

„(2) 50 %-os mértékű térítési díjkedvezményre jogosult az a gyermek, akinek a 
a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 

összegének 350 %-át, 
b) gyermekét egyedül nevelő személy esetében a jövedelem nem haladhatja meg a szociális 

vetítési alap összegének 400 %-át.” 

3. § 

A Rendelet 7. § „Intézményi étkezési térítési díjkedvezmény” fejezet (3) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 

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

összegének 250 %-át, 
b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a jövedelem nem haladhatja meg a szociális 

vetítési alap összegének 300 %-át.” 

4. § 
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A Rendelet 7/F § „Iskolakezdési támogatás” fejezet (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(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 a szociális 
vetítési alap összegének 500 %-át, gyermekét egyedül nevelő személy esetén a 700 %-át.” 

5. § 

A Rendelet 7/H § „Ikergyermekek gondozási támogatása” fejezet (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

„(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 a szociális vetítési alap 

összegének 400 %-át, gyermekeit egyedül nevelő személy esetén a 600 %-át.” 

6. § 

A Rendelet 7/C § „Szociális gyermektábor” fejezet (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(6) A tárgyévi táboroztatásban részt vevő pedagógusokat bruttó 150.000,- Ft/fő összegű juttatás 
illeti meg. A jogosultakról a táborvezető nyújt be nyilatkozatot a Hivatal részére.” 

7. § 

A Rendelet 7/D § „Kedvezményes napközis gyermektábor” fejezet (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

„(1) Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek, akinek a tervezett 
gyermektábor idején fennáll 
a) hátrányos helyzete vagy halmozottan hátrányos helyzete, vagy 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, vagy 
c) e Rendelet alapján nyújtott intézményi étkezési térítési díjkedvezményre való jogosultsága, 
a polgármester a nyári tanítási szünet időtartama alatt egy alkalommal, egy hetes (5 munkanapos), 
Biatorbágy közigazgatási területén szervezett napközis gyermektáborban való részvétele költségeit 
részben vagy teljes egészében átvállalja.” 

8. § 

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 1–5. §-hoz  
A törvényi rendelkezésnek megfelelően a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj helyett a szociális 
vetítési alap került feltüntetésre. 

A 6. §-hoz  
A szociális gyermektábor megszervezésében és lebonyolításában részt vevő pedagógusok juttatása 
megemelésre került. 

A 7. §-hoz  
A kedvezményes napközis gyermektábor igénybevételére jogosultak köre kibővítésre került. 

A 8. §-hoz  
Hatálybaléptető rendelkezés. 
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