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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 92.§ (1)-(2) pontja alapján a testület 2021. júliusában megalkotta a települési 
támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
szóló rendeletét. 
 
Az azóta eltelt időszakban a benyújtott kérelmek alapján megállapítást nyert, hogy a növekvő 
nyugdíjak és bérek mellett szükséges az egy főre jutó havi jövedelmi értékhatárt emelni 
tekintettel arra is, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege hosszú évek óta 
változatlanul 28.500.- Ft maradt. Így a rendkívüli települési támogatásnál, a rendkívüli eseti 
települési támogatásnál, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynél, a lakásfenntartási 
támogatásnál a támogatásra jogosultságot biztosító jövedelemhatár kerül módosításra. Ennek 
eredményeképpen például az eddig egy főre jutó 57.000.- Ft-os jövedelemhatár 71.250.- Ft-
ra emelkedik.  
 
A gyógyszertámogatásnál az adható támogatások mértéke kerül emelésre, az eddig 2000-
4500.- Ft-ig terjedő határ emelkedik 3000-10.000.- Ft-ra. 
 
További módosítása a rendeletnek, hogy tűzifa támogatás különös méltánylást érdemlő 
esetben is megállapítható az egy főre jutó havi jövedelemre tekintet nélkül is, amennyiben a 
kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének váratlan betegsége, balesete 
indokolja.  
Eljárásjogi szabályoknál egyértelműen kimondásra kerül az, hogy a polgármesteri hatáskörbe 
átruházott támogatások megállapítása esetén a kérelem elutasításának van helye, 
amennyiben a rendeletben meghatározott jövedelmi határ alapján a kérelmező arra nem 
jogosult. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a javaslatot 

fogadja el. 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének megalkotja a települési 
támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
szóló rendeletének módosításáról szóló rendeletét. 

 

Budakalász, 2022. január 20. 

        dr. Göbl Richárd 

            polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (I……) 
önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2021. (VII.02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § 
(3) bekezdésében, 45. §-ában, és a 134/E. §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § és 29. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(2) Az e rendeletbe foglalt ellátások iránti kérelmek elbírálása során az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, 
kivéve a 7. § (9) bekezdés.” 
 

2. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (9) 
bekezdéssel egészül ki: 
„(9) Polgármesteri hatáskörbe átruházott támogatások megállapítása esetén a kérelem 
elutasításának van helye, amennyiben a rendeletben meghatározott jövedelmi határ 
alapján a kérelmező arra nem jogosult.” 
 

3. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(1) Az ellátás annak a személynek állapítható meg, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy 
létfenntartási gonddal küzd, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 
300 %-át nem haladja meg.” 
 

4. § 
(1) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Rendkívüli eseti települési támogatás állapítható meg azon személy részére, aki a 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át, egyedül élő és egyedülálló esetében annak 300%-át.” 
(2) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Különös méltánylást érdemlő a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a 
kérelmező családjának egy főre jutó havi jövedelmére tekintet nélkül is megállapítható 
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rendkívüli települési támogatás, melynek összege nem haladhatja meg a 300.000.- 
Forintot.” 

5. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Rendszeres gyermekvédelmi támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, akinek a 
családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, valamint a 
családban az alábbi veszélyeztetettségi tényezők valamelyike megtalálható:) 
„a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj összegének 250%-át,” 
 

6. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(2) A sérült gyermekek fejlesztésének támogatása iránti kérelemhez csatolni kell az orvosi 
szakvéleményt vagy a Pedagógiai Szakszolgálat véleményét, és a fejlesztést igazoló 
számlát is.” 
 

7. § 
(1) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 18. § (8) bekezdés a)–f) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A támogatás havi mértéke:) 
„a) 3500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a gyógyszerköltség nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, 
b) 3000 Ft, ha a jogosult családjában egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a gyógyszerköltség nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, 
c) 6500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a gyógyszerköltség nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át, 
d) 5500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a gyógyszerköltség nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át, 
e) 8500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a gyógyszerköltség 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-át, 
f) 7500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és a gyógyszerköltség 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-át.” 
 
(2) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 18. § (8) bekezdése a 
következő g) és h) ponttal egészül ki: 
(A támogatás havi mértéke:) 
„g)  10000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a gyógyszerköltség 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-át, 
h)  8500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és a gyógyszerköltség 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-át.” 
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8. § 

A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(1) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 300 %-át nem haladja meg, és 
nincs vagyona. 

9. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) és b) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A Polgármester az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a 
köztemetés költségeinek megtérítésére hagyatéki hitelezői igényként történő bejegyzését 
elrendelő vagy a megtérítéséről rendelkező határozat kézhezvételét követő 15 napon belül 
benyújtott kérelemre, méltányosságból engedélyezheti a köztemetés költségének 
maximum 6 havi részletben történő megfizetését, ha az eltemettetésre köteles személy] 
„a) egyedül élő, vagy egyedülálló és havi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem 
éri el, vagy 
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200%-át nem éri el.” 

10. § 
(1) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Háztartásonként évente legfeljebb 1-3 erdei m3 vagy 5-15 mázsa tűzifa adható.” 
 
(2) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés a) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező, az alábbi feltételek egyidejű 
fennállása esetén, ha) 
„a) egy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át vagy egyszemélyes háztartás esetén 
az 500%-át, ” 
 
(3) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 23. §-a a következő (8) 
bekezdéssel egészül ki: 
„(8) Különös méltánylást igénylő esetben tűzifa támogatás az egy főre jutó havi jövedelemre 
tekintet nélkül is megállapítható, amennyiben a kérelmező vagy vele együtt élő 
házastársának, gyermekének váratlan betegsége, balesete indokolja.” 

11. § 
Ez a rendelet 2022. január 28-án lép hatályba. 
 
 

Dr. Göbl Richárd 
polgármester 

Dr. Deák Ferenc 
jegyző 

 
A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2022. január 26.  napján 
alkotta meg, kihirdetése 2022. január 27-én megtörtént. 
 
Dr. Deák Ferenc  
jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 

a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló rendelet módosításához  

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 

előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 

jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 

megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 

indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Társadalmi hatása:  

A rendelet módosítása mind a társadalmi, közösségi, mind az egyéni érdekek érvényesülését 

biztosítja. 

 

Gazdasági hatása:  

A szociális rendelet megalkotásából adódó változások terhet rónak a költségvetésre. 

 

Környezeti és egészségi következmények: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása. 

 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

A rendelet megalkotása összességében plusz adminisztratív terhet nem ró az 

önkormányzatra. 

 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
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Általános indokolás 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 132.§. (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 

rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági 

feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályait. A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli 

ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott 

módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. Ha e törvény 

másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 

szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.  

 

 

Részletes indokolás 

 

1-2.§ Eljárási szabályokat rendezi 

3-11.§ Az ellátások formáit és összegét határozza meg. 

11.§ A hatályba lépésről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


