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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 Biatorbágyon élő, felnőtt lakosság részére nyújtható szociális támogatások megállapításának 
részletszabályozását az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.  
A Képviselő-testület – többek között a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak megfelelve 
– minden évben felülvizsgálja a Rendeletet. Erre legutóbb ez év júniusában került sor, amely 
alkalommal, július 1-jei hatállyal számos támogatási forma (lakhatási, gyógyszer- és ápolási 
támogatás, rendkívüli eseti támogatás, kamatmentes szociális kölcsön, tüzelő támogatás, valamint 
hátralékkezelési támogatás) jogosultsági jövedelemhatárának megemeléséről döntött.  
Az év elején a szomszédos országban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók 
következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energiaárak drasztikusan 
megemelkedtek. A kialakult gazdasági helyzetben javasolt a lakhatási költségekkel összefüggő 
támogatások jogosultsági feltételeinek átgondolása. 
1./ Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2022.09.26-ai ülésén hozott 157/2022. 
(IX.26.) sz. határozatában is megfogalmazásra került, hogy javasolt a tüzelő támogatásra irányuló 
kérelmek benyújtási határidejének kibővítése, valamint a támogatás igénybevételi lehetőségének 
megnövelése. A Hivatal Igazgatási Osztálya és Városgondnoksága megvizsgálta a javaslatot és az 
alábbi észrevételekkel megalapozottnak tartja a Bizottság határozatában foglaltakat: 
  Az előző fűtési időszakban (2021.11.15-2022.02.28.) benyújtott támogatási kérelmeket 

áttekintve megállapítható, hogy valamennyi támogatott 2021 decemberéig nyújtotta be kérelmét 
(a támogatotti kör szinte évek óta ugyanaz a 10-15 fő). Amennyiben a támogatás igénylésére 
egy fűtési időszakban 2 alkalommal nyílik lehetőség, javasolt – a január-februári ismételt 
fagyásveszély miatt – rögzíteni a 2 alkalom időintervallumát: a kérelem benyújtható legyen 
minden év október 1. és december 15. között, illetve január 15. és február 28. között. 

  A természetbeni tűzifa Rendeletben szereplő mennyiségének biztosításához, illetve a kiszállítás 
megkönnyítéséhez az elmúlt években a Városgondnokságnak egy helyi vállalkozó biztosította az 
1 m3/kaloda kiszerelést. A megváltozott gazdasági helyzetben ezt a szolgáltatást tovább nem 
tudja nyújtani, de sajnos nyár vége óta településünk környékén is nehézkes a kalodás 
kiszerelésű tűzifa beszerzése. (Az elmúlt évben vásárolt tűzifa mennyiségéből jelenleg 2 kaloda 
fával rendelkezünk.) Egy cég 1,7 m3/kaloda kiszerelésű (száraz, azonnal felhasználható méretű) 
tűzifát tud biztosítani mintegy 150.000,- Ft/kaloda áron, 20 kaloda a napokban már 
megvásárlásra került, azonban további mennyiség szállítására garanciát nem tudott vállalni. A 
kalodát nem célszerű megbontani, egyrészt nem biztosítható az 1 főre juttatandó mennyiség 
pontos kiszámítása, másrészt az utóbbi időben a fakaloda helyett fóliázást alkalmaznak, 
amelynél a fólia megbontását követően szétesik a csomag. Az azonnal felhasználható méretű és 
szárazságú tűzifa vásárlása – kalodás kiszerelés nélkül is – nehézséget okoz (továbbá az ára is 
nagyon megemelkedett), ezért javasolt támogatásként az adott fűtési időszakban kérelmüket 
első alkalommal benyújtók részére kalodás kiszerelésű tűzifát biztosítani, a második 
alkalommal ugyanazon igénylők részére zsákos kiszerelésű fapelletet (esetleg fabrikettet). 
A kétszeri, összesen mintegy 300.000,- Ft/fő összegű támogatás nem javasolt. 



 2 

 A „fagyásveszély miatt fennálló krízishelyzet meglétét a Hivatal a kérelem benyújtását követően 
környezettanulmány mielőbbi lefolytatásával vizsgálja”, hiszen ez a támogatási forma a 
fagyásveszély mielőbbi megszüntetése érdekében került bevezetésre, nem a teljes fűtési 
időszakban szükséges tűzifa mennyiség önkormányzat által történő biztosítására. (A 
Családsegítő Szolgálat által lehetőségként felkínált együttműködési programban, mely a 
következő évi fűtési idényre való egyéni felkészülést segítené, nagyon kevesen vesznek részt.) 
E szempont figyelembevételével és az esetleges visszaélések elkerülése érdekében javasolt a 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya ellenőrzési jogkörének kibővítése a teljes fűtési 
időszakra (sajnos volt olyan támogatott, aki eladásra kínálta a részére kiszállított tűzifát). 
 

2./ A tűzifa támogatást megállapító határozatokban a természetbeni támogatás bruttó értéke is 
feltüntetésre kerül, mely mindig a legutóbb vásárolt tűzifamennyiség árából kerül kiszámításra, ez 
az összeg jelenleg 24.700,- Ft/fő/fűtési időszak, de ez a fentiek alapján a rendeletmódosítást 
követően egy fűtési időszakban a tűzifa esetében 150.000,- Ft/főre változna és a fapellet/fabrikett 
(fapellet 5.000,- Ft/15 kg-os zsákos kiszerelés, fabrikett 3.600,- Ft/10 kg-os zsákos kiszerelés) 
esetében további mintegy 10.000,- Ft/főre. Ezzel szemben a lakhatási támogatás céljára 
nyújtható települési támogatás havi összege jelenleg háztartásonként 5.000-7.000,- Ft/hó, azaz 
60.000-84.000,- Ft/év.  
 Javasolt a – többek között – közüzemi számlákkal igazolt fűtési költségekhez nyújtható 

lakhatási támogatás összegét megemelni 10.000,- Ft/fő/hó-ra, amely egy évben 120.000,- Ft 
támogatást jelenthet egy kérelmezőre vetítve. (Ez az összeg nem éri el a tűzifa támogatásra 
jogosultak támogatási összegét, azonban a két támogatás párhuzamosan is igényelhető, hiszen 
a lakhatási támogatás nyújtható a gáz- és áramdíj mellett víz- és csatornahasználati díjhoz, 
szemétszállítási díjhoz, albérleti díjhoz is.) 

 A megváltozott gazdasági helyzetben többen rákényszerülhetnek, hogy a nagy méretű örökölt, 
vagy korábban több aktív kereső családtaggal lakott ház/lakás egyes részeit ne lakják és ne 
fűtsék. Ennek méltánylását szolgálná, ha a polgármester eltekinthetne a figyelembe vehető 
igazolt lakásnagyságtól. 

 
3./ Az Igazgatási és a Pénzügyi Osztály kérése alapján a rendeletben néhány technikai jellegű 
módosítás javasolt.  A postai úton vagy házipénztárból történő készpénzes kifizetéseket illetően: 
azoknál a támogatásoknál, amelyeknél például a számlákkal igazolt gyógyászati segédeszköz, 
temetési költség vagy gyógyszerköltség összegéhez nyújtunk támogatást, a határozat 
szövegezésében is alkalmazni szükséges a kerekítés szabályait. A vagyoni helyzetre vonatkozó 
nyilatkozattételi kötelezettség nem egyértelműen jelenik meg.  
 
4./ A 85 év felettiek karácsonyi támogatásának összege már több évtizede 5.000,- Ft/fő, javasolt 
a támogatás 10.000,- Ft/fő összegre történő megemelése, hozzájárulva ezzel is az idősebb 
korosztály megnövekedett kiadásainak csökkentéséhez. 
 
Az előzőekben ismertetett, a szociális keretet érintő tervezett változás fedezetét javasolt Biatorbágy 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítani.  
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.  
 
Biatorbágy, 2022. október 19. 

  Tarjáni István 
  polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2022. (X.    ) 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 (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
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) „Általános eljárási szabályok” fejezetének 4. § (3) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) A Képviselő- testület a vagyon- és 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. 
 
3. § A Rendelet „Általános eljárási szabályok” fejezetének 4. §-a a (15) bekezdést követően az 
alábbi új bekezdéssel egészül ki: 
(16) A Települési támogatások, valamint a Rendkívüli települési támogatások tekintetében hozott 
polgármesteri határozatokban szereplő, készpénzzel kifizetendő támogatási összeget az 1 és 2 
forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a 
társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény előírásai 
figyelembevételével kell szerepeltetni. 
 
4. § A Rendelet „Települési támogatás” fejezetének 10/C. § (7) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
(7) A lakhatási támogatás összege 10.000,- Ft/hó. 
 
5. § A Rendelet „Települési támogatás” fejezetének 10/C. §-a a (10) bekezdést követően az alábbi 
új bekezdéssel egészül ki: 
(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a méltányossági alapon történő 
elbírálás során a (3) bekezdésben rögzített, támogatással érintett, figyelembe vehető lakás 
nagyságától, rendkívül indokolt esetben eltérjen. 
 
6. § 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 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, illetve 
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amely kérelmező családos és családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 
 
7. § A Rendelet „Települési támogatás” fejezetének 10/E. § (2) bekezdése a c) pontot követően új 
d) ponttal egészül ki: 
d) vagyonnal nem rendelkezik. 
 
8. § A Rendelet „Tüzelő támogatás” fejezetének 17/A. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) A tüzelő segély iránti kérelem 
a) tárgyév október 01. és december 15. között, valamint 
b) tárgyév január 15. és február 28. között nyújtható be. 
 
9. § A Rendelet „Tüzelő támogatás” fejezetének 17/A. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) Erre a támogatási formára egy fűtési időszakban legfeljebb két alkalommal, első alkalommal a 
(2) bekezdés a) pontjában, második alkalommal a (2) b) pontjában meghatározott időtartam alatt 
nyújtható be támogatás iránti kérelem.  
 
10. § A Rendelet „Tüzelő támogatás” fejezetének 17/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
(4) A támogatás mértéke a (2) bekezdés a) pontja esetén – lehetőség szerint – megközelítőleg 1,7 
m3, kalodás kiszerelésű tűzifa, a (2) bekezdés b) pontja esetén – lehetőség szerint – 20 kg, zsákos 
kiszerelésű fabrikett vagy 20 kg, zsákos kiszerelésű fapellet.  
 
11. § A Rendelet „Tüzelő támogatás” fejezetének 17/A. § (6) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
(6) A fagyásveszély miatt fennálló krízishelyzet meglétét, illetve a kérelmező ingatlanán 
rendelkezésre álló tüzelőanyag mennyiségét a Hivatal környezettanulmány lefolytatásával 
vizsgálhatja. 
 
12. § A Rendelet „85 év felettiek karácsonyi támogatása” fejezetének 11/A. § (3) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
(3) A támogatás mértéke évente egy alkalommal 10.000,- Ft/fő. 
 
13. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Tarjáni István         dr. Szabó Ferenc 
 polgármester                    jegyző 
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