
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 

 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

MELLÉKLETEI: Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/986-3/2020. sz. jegyzőkönyve 
hatósági/helyszíni ellenőrzésről 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA:  Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság, 
Képviselő-testület 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

ÜLÉS IDŐPONTJA:  2020. szeptember 28., 2020. október 1. 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság  

MEGHÍVOTTAK: Tóth Attila intézményvezető (Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat) 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Igazgatási Osztály  

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester 

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Pomaházi Krisztina igazgatási osztályvezető  

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző 

DÁTUM:  2020. szeptember 21. 



 
 

 V á r o s  P o l g á r m e s t e r e  
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213 
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) 
rendelet módosításáról 

 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2020.08.13. napján hatósági ellenőrzést végzett a 
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) 
intézményénél. Az ellenőrzés megállapításait, a felmerült hiányosságok listáját az 
ellenőrzés napján kiállított, PE/SZOC/986-2/2020. ügyiratszámú jegyzőkönyvében 
rögzítette. 

 
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok között szerepel valamennyi személyes 
gondoskodási forma esetében a kérelmekkel egy időben benyújtandó 
jövedelemnyilatkozat nem megfelelő formája (ellenőrzési jegyzőkönyv 1. sz. 
melléklete, Vizsgálati megállapítások – házi segítségnyújtás 6. és 19. oldal, 2. sz. 
melléklet, Vizsgálati megállapítások – étkeztetés 7. és 16. oldal). Ez teszi indokolttá a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet 
kiegészítését a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletre történő hivatkozással.  

 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.  
 

 
Biatorbágy, 2020. szeptember 21. 
 

                                                                                                 Tarjáni István sk. 
                                                                                                    polgármester 

 
        

 
 
 
 

Az előterjesztést összeállította: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási 
Osztály), Tóth Attila intézményvezető (Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat) 
Felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2020. (…) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  

9/2009. (10.30.) 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. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
3. § (4) A kérelemhez előterjesztésekor – a térítésmentesen biztosítandó ellátások 
kivételével – valamennyi személyes gondoskodási forma esetén be kell nyújtani a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 
(XI.24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 1. sz. mellékletének II. 
része szerinti jövedelemnyilatkozatot. A a térítésmentesen biztosítandó 
Családsegítés szolgáltatás igénybevétele kivételével  –  csatolni kell továbbá 
rendszeres jövedelem esetén (fizetés, nyugdíj) az utolsó havi nettó 
jövedelemigazolást, egyéb jövedelmeknél az utolsó 1 évet kell figyelembe venni. 
Amennyiben jövedelmét hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a kérelmező büntetőjogi 
felelőssége tudatában tett nyilatkozata is elfogadható. 
 

2. § A Rendelet 3. § (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
3. § (14) A Családsegítő Szolgálat, illetve a Hivatal a jövedelemszámítással 
kapcsolatos szabályok, valamint a vélelmezett jövedelem megállapításánál az Szt-
ben, továbbá az SzCsM rendeletben foglalt követelményekből indul ki. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy méltányossági alapon történő elbírálás 
alapján e rendeletben meghatározott jövedelemhatártól rendkívül indokolt esetben 
eltérjen. 

 
3. § A Rendelet 12. § (5) bekezdése – a Rendelet 2. sz. mellékletében, valamint 
Biatorbágy Város Önkormányzatának az élelmezési nyersanyagnormákról és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 12/2008. (10.03.) Ör. sz. rendeletének 2. sz. 
mellékletében foglaltak ismétlése miatt – törlésre kerül: 
12. § (5) Az önkormányzat, mint intézményfenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt 
az ellátottat: 

a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, 
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja 

jövedelemmel nem rendelkezik, 
és állami fenntartású bentlakásos ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése 
szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. 
 

4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 

Tarjáni István         dr. Hajdu Boglárka 
 polgármester                    jegyző 
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