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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt napokban a COVID-19 vírus ismételt gyors terjedésének következményeként 

megkezdődött a vírus terjedésének megakadályozása érdekében szükséges védekezés második 

időszaka, ezzel szinte egy időben elkezdődött a 2020/2021-es tanév is. Most még az oktatás a 

gyermekek személyes jelenléte mellett történik, de nem tudható, hogy a következő időszakban 

milyen intézkedések bevezetésére lesz szükség.  

 

Ennek ismeretében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI. 14.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosítására teszek javaslatot. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (a továbbiakban RGYVK) részesülő családok 

segítése érdekében a kihirdetett veszélyhelyzet időszakára új „Internet” támogatás bevezetésére 

teszek javaslatot.  

 

Az RGYVK feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény a következők szerint szabályozza: 

19. §  

(2)  A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg   

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi 

nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha 

aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, 

ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem 

haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 

(7)  Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot 

kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban   

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy 

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy 

a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, 

amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós 

betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. 

20. §  

(2) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult 

a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem 

töltötte be, vagy 

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte 

be, 

és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá 

válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre volt jogosult. 

 



Az új Internet támogatás az RGYVK-ra való jogosultságot megállapító végleges határozattal 

rendelkező családok számára nyújt kiegészítő támogatást a kihirdetett veszélyhelyzet 

időszakára.  

 

Az RGYVK egy évre kerül megállapításra és a kedvezményben részesülőknek bejelentési 

kötelezettségük áll fenn a jövedelmi és lakcím változásokkal kapcsolatosan, de a tapasztalatok 

alapján nem minden esetben tesznek eleget kötelezettségüknek, ezért szükséges a jövedelmet 

ennél a támogatásnál is vizsgálni. 

 

Javaslatom szerint a kérelmező a veszélyhelyzet időszaka alatt havonta a szolgáltatás díjának 

100 %-ban, de legfeljebb 5.000 Ft támogatásban részesülne.  

 

Előzetes felmérések alapján az új támogatás jelenleg 94 családot érinthet. Természetesen a 

támogatásra jogosult családok száma folyamatosan változik az új kérelmek és a lejáró RGYVK 

megszűnésével. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján megvizsgáltam a rendelet-

tervezet elfogadásának várható hatásait, melyet jelen előterjesztés 3. mellékleteként csatolt 

„Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be. 

 

Kérem a Képviselő-testülettől a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A rendelet-

tervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 

 

 

Köblös Anita       dr. Szabó Tibor 

    osztályvezető-helyettes             jegyző 

       előterjesztés készítő          előterjesztő 

 

 

 

Mellékletek: 

 

1. Rendelet-tervezet pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019 (VI. 

14.) önkormányzati rendelet módosításáról (általános és részletes indokolással együtt) 

2. Hatásvizsgálati lap 

3. Egyeztető lap 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../…….. (……..) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  

17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(T E R V E Z E T) 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

1. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 13.§ (2) bekezdése a 

következő al) alponttal egészül ki: 

„al) internet támogatás (a továbbiakban együtt: pénzbeli ellátások)” 

 

 

2. § Az ÖR a 45/B. §-t követően a következő alcímmel és 45/C. §-sal egészül ki:  

 

„12. Internet támogatás 

 

45/C. § (1) A kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt internet támogatást az 

önkormányzat jegyzője  által végleges határozattal megállapított rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személy részére lehet – kérelmére - 

megállapítani. 

(2) A jogosultság abban az esetben állapítható meg, amennyiben a kérelmező 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át.  

(3) Az internet támogatás mértéke havonta az internet-előfizetés havi díjának 100 %-a, 

de legfeljebb 5.000 Ft. 

(4) A kérelemhez mellékelni kell 

a) a szolgáltatóval a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy a 

vele közös háztartásban élő hozzátartozó nevére internet szolgáltatásra megkötött 

szerződést és a kérelem benyújtását megelőző hónap internet-előfizetési számláját, 

b) amennyiben a gyermek betöltötte a 16. életévét csatolni kell az oktatási intézmény 

igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói, vagy hallgatói 

jogviszonyról, valamint a család jövedelemigazolását. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelmező az internet támogatásra a kérelem benyújtása 

hónapjának első napjától a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének hónapja utolsó 

napjáig jogosult. 

(6) Az internet támogatás iránti kérelem az önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be.” 

 

 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az ÖR. 13. § (2) bekezdés ak) pontjában az „(a továbbiakban együtt: 

pénzbeli ellátások)” szövegrész. 



 

 

Bese Ferenc      dr. Szabó Tibor 

polgármester           jegyző 

 

 

Záradék: A rendelet-tervezet 2020. október ……. napján az Önkormányzat hivatalos 

hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került   

 

Budapest, 2020. október hó …… nap   

 

 

 

A jegyző nevében eljáró:   

 

 

Vittmanné Gerencsér Judit   

         osztályvezető - helyettes 

           Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

 

 

 

 

 


