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Tisztelt Képviselő-testület!  

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

Szoctv.) határozza meg a pénzbeli és természetben ellátások szociális rendszerét. Az Szoctv. 

45. §- a és a 132. § (4) bekezdés g) pontja ad felhatalmazást a települési önkormányzatok 

számára, hogy rendeleti szinten szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott 

ellátások jogosultsági feltételeit, valamint megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 

továbbá felhasználása ellenőrzésének szabályait.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

kerületben nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások körét, azok igénybevételének 

feltételeit, továbbá a támogatások mértékét a  pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

szóló 17/2019 (VI.14.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. 

  

A szociális ellátások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt 

a szociálisan rászorulók részére életminőségük javítása érdekében. 

 

A Szoctv. egyetlen kötelezettséget keletkeztet az önkormányzatok számára, hogy a rendkívüli 

települési támogatást biztosítsa a kerületi lakosság számára. A létfenntartást veszélyeztető, 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás tekintetében kötelező a 

rendeletalkotás. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet, a létfenntartási gondok 

meghatározását, valamint a támogatás mértékét is  az önkormányzat jogosultsága behatárolni.  

 

A többi települési támogatás fajtáját, típusát az önkormányzatok opcionálisan dönthetik el. 

A hatályos Rendelet 13.§ (1) bekezdése határozza meg, hogy Soroksáron „a jogosult részére 

jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális ellátás nyújtható.” 

 

a) pénzbeli ellátások: 

aa) rehabilitációs célú települési támogatás 

ab) súlyosan fogyatékos személyek részére nyújtott települési támogatás 

ac) helyi gyermeknevelési település támogatás 

ad) egészségügyi települési támogatás 

ae) beiskolázási települési támogatás 

af) születési települési támogatás 

ag) időskorúak részre nyújtott települési támogatás 

ah) temetési települési támogatás 

ai) rendkívüli települési támogatás 

 

természetbeni ellátásként 

ba) lakásfenntartási települési támogatás 

bb) adóságkezelési települési támogatás 

bc) karácsonyi élelmiszercsomagot 

bd) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést  

 

 Az elmúlt évek, illetőleg időszakban tapasztaltak alapján elmondható, hogy a gazdasági-, és a 

szociális körülmények változásai is érintették a települési támogatások igénybevételének 

tendenciáit, személyi körét, módját, illetőleg körülményeit.  
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Erre tekintettel indokolttá vált a Rendeletben foglalt ellátások felülvizsgálata, újragondolása, a 

támogatások megállapítása körülményeinek, a folyósítások mikéntjének felülvizsgálata, 

valamint a „a rehabilitációs célú települési támogatás” kivezetése.  

 

Az 2015. március 1. napján bevezetett „rehabilitációs célú települési támogatás” rendszeres 

és minimális jövedelmet biztosít azoknak a nem foglalkoztatott aktív korú személyeknek, akik 

a Szoctv. szerinti aktív korúak ellátását nem tudják igénybe venni, azonban a munka 

világában valamilyen módon integrálhatóak lennének.   

Jelenleg 27 fő veszi igénybe a rehabilitációs célú települési támogatást. Közülük 22 fő több 

mint 4 éve, tehát 2015-től, illetőleg 2016-tól folyamatosan részesül ebben a támogatási 

formában.  

Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalata azt mutatja, hogy a rehabilitációs támogatás nem érte 

el a normaalkotó azon célját, hogy az e támogatásban részesülők segítségére legyen abban, 

hogy áthidaló jövedelemforrást biztosítson arra az időszakra míg egészségi állapotuk javul és 

ismételt munkaviszonyt létesítenek, vagy az egészségi állapotuk jelentős további romlása 

miatt a leszázalékolásukat kezdeményezzék.  

A támogatás jelenlegi mértéke havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

99%-a, azaz 28.215.- Ft. A támogatás nagyságrendje nyilvánvalóan nem elegendő egy 

háztartás fenntartására, azonban e támogatásban részesülő kerületi ügyfélkör túlnyomó 

többsége alacsony szintű életszínvonal igénye mellet elegendő a megélhetésre, és „biztos 

jövedelemként” nem hat ösztönzőleg az ismételt munkavállalásra.  

 

A rehabilitációs célú települési támogatás kivezetését oly módon javaslom megvalósítani, 

hogy a már megítélt támogatások a megítélő határozatban meghatározott jogosultsági ideig 

továbbra is folyósításra kerüljenek, illetőleg a folyamatban lévő igények a hatályos 

rendelkezésnek megfelelően kerüljenek elbírálásra. A javasolt módosító rendelkezések 

hatályba lépését követően a rehabilitációs célú települési támogatásra benyújtott kérelmek 

elutasításra kerülnének. 

   

A kerületi lakosság, illetve az igénylői ügyfélkör gazdasági- és szociális helyzetét figyelembe 

véve, továbbá a közelmúltban kialakult pandémiás körülményekre tekintettel jelen 

előterjesztés keretében a rendkívüli települési támogatás mértékének az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-áról annak 300 %-ára történő megemelésére is 

javaslatot teszek.  

 

A Rendelet 45. §. (4) bekezdés a) pontjának szabályozása szerint „Az igénylő és a vele közös 

háztartásban élő családtagjai számára a rendkívüli települési támogatás összege az adott 

naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200%-át.” 

 

A hatályos Rendelet idézett rendelkezése szerint ebben az évben a felhasználható 

„keretösszeg” 57.000.-Ft., a javaslat elfogadása esetén ez 85.500.- Ft összegre emelkedne. A 

rendkívüli települési támogatásra szoruló háztartások, illetőleg családok a pandémia miatt 

kialakult vészhelyzet következtében a hatályos Rendeletben meghatározott összeg mértékét az 

év első felében már kimerítették, vagy közel járnak annak a határához. Ezért félő, hogy az év 

második felében ezek a rászoruló háztartások, illetőleg családok támogatás nélkül 

maradhatnak, amelynek következtében nehéz helyzetük tovább romolhat.  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere által a 

veszélyhelyzet időszaka alatt - a katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján - 

megalkotott, a Rendelet módosításáról szóló 15/2020. (IV.20.) számú önkormányzati 
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rendeletével hatályba léptetett 45/A § rendelkezései a vészhelyzet megszűnése hónapjának 

utolsó napján hatályukat vesztették.  

 

A világszintű járványügyi állapotok további fennállására és a jövőre vonatkozó 

kiszámíthatatlan alakulására tekintettel indokoltnak tartom a Rendelet módosítását a 

tekintetben is, hogy a veszélyhelyzet megszűnése hónapjának utolsó napján hatályát vesztett 

45. § (4) bekezdés b) pontja és a 45/A § rendelkezései a jelen módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt rendelet részét képezzék, azzal a kikötéssel, hogy azok Magyarország 

Alaptörvényének 53. cikkében foglaltak alapján kihirdetett vészhelyzet esetén válnak 

alkalmazhatóvá.  

 

Jelen módosításban javaslom a Rendelet mellékletéből kivezetni az egyes pénzbeli és 

természetbeni szociális támogatásokhoz tartozó kérelmek mintáit oly módon, hogy a 

formanyomtatványok ne képezzék a rendelet részét.  

Ezt a módosítást azért tartom indokoltnak, mert a rendszeres jogszabályi változások érintik a 

kérelmeket, amelyek naprakész állapotának biztosítása a Rendelet rendszeres módosításait 

igényelné.  

 

A rendelet tervezet további módosító rendelkezései a Rendelet alkalmazása során felmerült 

szabályozási hiányokat pótolják, pontosítják az eljárás menetét, a csatolandó iratok 

meghatározását.  Ezek felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását azért tartom 

indokoltnak, mert fontosnak tartom, hogy a pénzbeli és természetbeni település támogatások 

helyi szintű szabályozása illeszkedjen az aktuális szociális- és gazdasági viszonyokhoz. Cél, 

hogy a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglat rendelet naprakész és ügyfélbarát 

ügyintézési lehetőséget biztosítson a kerület lakossága számára. 

 

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

elfogadása esetén várható hatásokat, melyet a jelen előterjesztés 2. mellékleteként csatolt 

"Hatásvizsgálati lap"-on mutatok be. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet – tervezet elfogadását.   

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. 

A rendelet-tervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2020. július „…”  

 

dr. Palla Gabriella      dr. Szabó Tibor 

                     előterjesztés készítője             jegyző 

          előterjesztő   

Az előterjesztés mellékletei: 

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati 

rendelete módosításáról szóló rendelet tervezete általános és részletes indokolással 

2.  Hatásvizsgálati lap 

3. Egyeztető lap  

4. Segédlet (Rendelet tükör) 
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1. melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  

17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete 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 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 23. § (5) bekezdés 11. 

pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

1. § 

(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 3.§ (1) bekezdés 

c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) kérelem: az egyes ellátásokhoz kapcsolódó, az önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványa, és az abban megadott adatokat igazoló dokumentumok -

eredetivel megegyező - másolati példányaival együtt;” 

 

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„d) élettárs: az a természetes személy, akit a kérelmező az ellátás igénylésekor 

nyilatkozatában megjelöl és a kérelmezővel életvitelszerűen egy háztartásban él;” 

 

(3) A rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„e) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú;” 

 

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„f) közműszolgáltató: víziközmű-szolgáltatást, szénhidrogén-ellátást, távhőszolgáltatást, 

villamosenergia-szolgáltatást, hulladékszállítást, kéményseprő-ipari közszolgáltatást biztosító 

szolgáltató;” 

 

2. § 
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(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) E rendeletben szabályozott támogatások – kivéve a rendkívüli települési támogatást, 

mely hivatalból is indítható – igénybevételével kapcsolatos eljárás kérelemre indul. Az egyes 

támogatási formákhoz kapcsolódó kérelmeket az Önkormányzat által, erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványán kell benyújtani. A kérelemben megadott adatok 

igazolására minden esetben csatolni kell a formanyomtatványon, a kitöltési tájékoztatóban, az 

e rendeletben, illetőleg a hatályos jogszabályokban meghatározott dokumentumokat, valamint 

az ellátást megállapító szerv által 10. § (2) bekezdése alapján bekért dokumentumokat.” 

 

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A jövedelmek valódiságát és nagyságát igazoló dokumentumok (a továbbiakban együtt: 

jövedelemigazolás): 

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről, a munkáltató által kiállított 

jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék; 

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtást közvetlenül megelőző, 

adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről szóló Nemzeti Adó és Vámhivatal által 

kiállított igazolás, valamint a tárgyévben elért jövedelemről szóló nyilatkozat; 

c) álláskeresési támogatás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala 

Foglalkoztatási Osztályának (a továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) megállapító 

határozata, és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény, vagy 

bankszámlakivonat; 

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását 

megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat, valamint a tárgyévi összegre vonatkozó 

nyugdíjösszesítő; 

e) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény, vagy 

bankszámlakivonat, illetve az összeg átadásáról szóló igazolás, vagy büntetőjogi felelősség 

tudatában tett nyilatkozat; 

f) szünetelő vállalkozás esetén az azt igazoló dokumentum; 

g) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági döntés, vagy a 

gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat; 

h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Budapest Főváros Kormányhivatala 

XXIII. Kerületi Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály határozata; 

i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás; 

j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat; 

k) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója, vagy a háztartásában életvitelszerűen vele 

együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló 

nyilatkozat és a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és 

ellátásban nem részesül, illetve munkaképtelen személy esetében szakorvosi igazolás tartós 

gyógykezelésről; 

l) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata; 

m) Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala által megállapított ellátások 

esetén (ápolási díj, aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka) ezen hatóság által kiadott, az 

ellátás folyósításáról, illetve annak összegéről szóló igazolás.” 

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„A rendszeres pénzbeli ellátások- ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a kérelem 

benyújtása hónapjának első napjától visszamenőleg illetik meg a jogosultat a teljes hónapra.” 

 

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A rendszeres ellátások – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – 12 hónap időtartamra 

kerülnek megállapításra. A rendszeres ellátások iránti kérelem a fennálló jogosultság 

időtartama alatt, annak lejártát megelőző hónapban nyújtható be. Az új jogosultság kezdő 

időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az ellátást megállapító szerv a benyújtott kérelem, és ahhoz csatolt dokumentumok 

alapján hozza meg döntését.” 

 

5. § 

 

(1) A Rendelet 13. § (2) bekezdése az alábbi ak) ponttal egészül ki: 

 

„ak) pandémiás települési támogatás (a továbbiakban együtt: pénzbeli ellátások);” 

 

(2) A Rendelet 13. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A (2) bekezdés a) pont ab) – ad) alpontjaiban, illetve a b) pont ba) alpontjában 

meghatározott ellátások rendszeres ellátások (a továbbiakban együtt: rendszeres ellátások).” 

 

6. § 

 

(1) A Rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A súlyosan fogyatékos személyek támogatása iránti kérelem az Önkormányzat által erre 

a célra rendszersített formanyomtatványán nyújtható be.” 

 

(2) A Rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A kérelemhez csatolni kell a tárgyév elején, a folyósító szerv által a rokkantsági járadék 

összegéről küldött tájékoztatót, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi – rokkantsági 

járadék folyósításáról szóló – igazolószelvényt vagy bankszámlakivonatot, valamint a 

jövedelemigazolást.” 

 

7. § 

 

(1) A Rendelet 24. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

/Súlyosan fogyatékos személyek támogatására jogosult az a kérelmező/ 

 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,” 
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(2) A Rendelet 24. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„c) aki egyedül él és a havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 350 %-át.” 

 

8. § 

 

(1) A Rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) a helyi gyermeknevelési támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be.” 

 

(2) A Rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A helyi gyermeknevelési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a magasabb összegű 

családi pótlékra való jogosultságról szóló végleges határozatot, az érvényes szakorvosi 

igazolást a tartós betegség, súlyos fogyatékosság fennállásáról (a továbbiakban: szakorvosi 

igazolás), valamint a jövedelemigazolást.” 

 

9. § 

 

A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„28. § 

(1) Helyi gyermeknevelési támogatás annak a gyermeknek a jogosultsága alapján állapítható 

meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg és magasabb összegű családi 

pótlékban részesül. 

(2) Amennyiben a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegség vagy fogyatékosság 

felülvizsgálata 12 hónapon belül esedékes, úgy a jogosultságot a felülvizsgálat hónapjának 

utolsó napjáig kell megállapítani.” 

 

10. § 

 

A Rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Nem állapítható meg a helyi gyermeknevelési támogatásra való jogosultság, illetve – a 7. 

§ (2) bekezdésben meghatározott eseteken túl – a már megállapított ellátást meg kell 

szüntetni, ha 

a)  a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság megszűnik, 

b) a gyermek nagykorúvá válik.” 

11. § 

 

(1) A Rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) az egészségügyi támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be.” 

 



9 

(2) A Rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„(3) A kérelemhez csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátásokról szóló háziorvosi, vagy 

kezelő orvosi igazolás alapján a gyógyszertár által harminc napnál nem régebben beárazott 

gyógyító ellátás költségeire vonatkozó igazolást, és alanyi vagy normatív jogcímen történő 

közgyógyellátásra vonatkozó kérelem elutasításáról szóló végleges határozatot, valamint a 

jövedelemigazolást.” 

 

12. § 

 

(1) A Rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A beiskolázási támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be, minden év június 15. és szeptember 30. 

napja között.” 

 

(2) A Rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A beiskolázási támogatás iránti kérelemhez, 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 jövedelemigazolást.”   

 

13. § 

 

A Rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A beiskolázási támogatás mértéke gyermekenként, egyszeri 10.000.- Ft. 

 

14. § 

 

(1) A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A születési támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványán nyújtható be, a gyermek születésének napjától számított 120 napon 

belül. E határnapon túl benyújtott kérelmeket vissza kell utasítani.” 

 

(2) A Rendelet 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek születési 

anyakönyvi kivonatát, valamint a jövedelemigazolást. Jelen Rendelet 40. § (1) b) pontjának 

fennállása esetén az érintett ingatlan adásvételi szerződését, öröklés esetén a teljes hatályú, 

jogerős hagyatékátadó végzést és mindkét esetben a tulajdoni lapot.” 

 

15. § 

 

(1) A Rendelet 40. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) 2 éven belül az önkormányzat közigazgatási területén lakóingatlant vásárolt vagy öröklés 

útján szerzett, és ott jelen Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdés szerint a szerzéstől számítottan 

120 napon belül lakcímet létesített és életvitelszerűen ott tartózkodik.” 
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(2) A Rendelet 40. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:  

 

„c) A kérelem benyújtásának idején család összes tagjának lakcímmel kell rendelkeznie 

Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén.” 

 

16. § 

 

(1) A Rendelet 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az idős korú személyek támogatása iránti kérelem, az Önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be, minden év október 1. napja és november 2. 

napja között.” 

 

(2) A Rendelet 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az idős korú személyek támogatása iránti kérelemhez csatolni kell a 

jövedelemigazolást.”  

 

17. § 

 

(1) A Rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A temetési támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványán nyújtható be, a hozzátartozó elhalálozásának napjától számított 120 

napon belül. E határnapon túl benyújtott kérelmeket vissza kell utasítani.” 

 

(2) A Rendelet 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A temetési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, a 

kérelmező nevére szóló eltemetés költségeire vonatkozó számlákat, valamint a 

jövedelemigazolást.” 

 

(3) A Rendelet 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A temetési támogatás összege 

a) koporsós temetés esetén 100.000.- forint; 

b) alap hamvasztás (hamvak hazavitele) esetén 30.000. – forint; 

c) hamvasztás és a temetkezési közszolgáltatók által biztosított teljeskörű kegyeleti 

szolgáltatás igénybevétele esetén 50.000.- forint.” 

 

(4) A Rendelet 44. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

 

„c) a temetés ára nem haladhatja meg a Budapesti Temetkezési Intézet által adott évre kiadott 

érvényes közszolgáltatási árak, koporsós temetés esetén 170 %-át, hamvasztás, illetve urnás 

temetés esetén 150 %-át.” 

 

18. § 

 

(1) A Rendelet 45. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A rendkívüli támogatás igénylésére vonatkozó kérelem, az Önkormányzat által erre a 

célra rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be.” 

(2) A Rendelet 45. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„a) A rendkívüli települési támogatás összege – a c) pontban rögzítettek kivételével - az 

igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az adott naptári évben nem 

haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.” 

 

(3) A Rendelet 45. § (4) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 

 

„c) Az a) pontban foglaltaktól eltérően abban a naptári évben, amelyben az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó járvány megelőzése, magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzet elrendelésére 

kerül sor, az igénylő, és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára a rendkívüli 

települési támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 400%-át. 
19. § 

 

A Rendelet a 45. §-t követően a következő alcímmel és 45/B. §-sal egészül ki:  

 

„11. Pandémiás települési támogatás 

 

45/B § (1) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó járvány 

megelőzése, magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet ideje alatt, a pandémiás települési támogatás azon személy részére állapítható 

meg, aki 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 

és ott legalább 1 éve életvitelszerűen lakik, valamint az adott vészhelyzeti állapot kihirdetését 

megelőzően egybefüggően legalább 6 hónapig tartó, teljes napi munkaidőben foglalkozatott 

munkaviszonyát a munkáltató felmondással megszüntette, és emiatt létfenntartása veszélybe 

került. 

(2) A pandémiás települési támogatásra jogosult, azaz egyedülálló, egyedülélő, illetve család, 

akinek az egyfőre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át. 

(3) A pandémiás települési támogatás mértéke havonta 57.000.- forint. 

(4) A (1) bekezdés szerinti kérelmező a pandémiás települési támogatásra az új munkaviszony 

létesítéséig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnése hónapjának utolsó napjáig jogosult. 

(5) A kérelemhez mellékelni kell 

a) a kérelmező munkáltatójának igazolását, hogy munkaviszonya az elrendelt 

veszélyhelyzetet követően szűnt meg, 

b) Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályának az 

1991. évi IV. törvényben foglaltak szerint álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési 

segély kérelmet elutasító határozatát, 

c) a kérelmezővel közös háztartásban élő családtagjai rendszeres és nem rendszeres 

jövedelméről kiállított igazolásokat, a jogszabály által előírt és a jogosultság megállapításához 

szükséges egyéb nyilatkozatot és igazolást. 

(6) A pandémiás települési támogatás családonként csak egy személy részére állapítható meg. 

7) Az (1) bekezdés szerinti kérelmező, amennyiben új munkaviszony létesít, köteles azt 

írásban, a munkaszerződés megkötését követő 8 napon belül, az ellátást megállapító szervnek 

bejelenteni. 
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(8) A pandémiás települési támogatás iránti kérelem, az Önkormányzat erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be.” 

 

20. § 

 

(1) A Rendelet 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A lakásfenntartási támogatás igénylésére vonatkozó kérelem, az Önkormányzat által erre 

a célra rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be.” 

 

(2) A Rendelet 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A kérelem elbírálásához csatolni kell a lakásban tartózkodás jogcímére és a lakás 

nagyságára vonatkozó dokumentumokat, az utolsó havi közműszolgáltatók által kiállított 

számlát, valamint a jövedelemigazolást.” 

 

21. § 

 

A Rendelet 48. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 

 

(2) A kérelmező lakásfenntartási támogatással kapcsolatos kérelem benyújtására 

„j) bérlőként az állam nevében és javára a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt 

lakóingatlanban lakik” 
 

22. § 
 

(1) A Rendelet 51. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A jogosultság és adósságkezelési támogatás iránti kérelem, az Önkormányzat által erre a 

célra rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be.” 

 

(2) A Rendelet 51. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A kérelemhez csatolni kell a lakás nagyságára és komfortfokozatára vonatkozó iratokat, 

továbbá a lakhatási jogcímet igazoló dokumentumokat, a közüzemi szolgáltatók által kiállított 

igazolást az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának 

tényéről, valamint a jövedelemigazolást, továbbá amennyiben nappali tagozaton tanuló, 16. 

életévét betöltött személy lakik a háztartásban, akkor csatolni kell az oktatási intézmény 

igazolását a nappali oktatás munkarendje szerinti fennálló tanulói vagy hallgatói 

jogviszonyról szóló igazolást.” 
 

23. § 
 

A Rendelet 55. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az adósságkezelési tanácsadás időtartama az adósságkezelési megállapodás 

megkötésétől indul, és támogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 12. hónap 

végéig tart, melynek intézményi feltételeiről az önkormányzat a 9. § (2) bekezdés alapján a 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye útján gondoskodik.” 
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Záró rendelkezések 

                                                                    24. § 
 

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

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 13. § (2) bekezdés aa) pontja valamint a II. Fejezet, 

Pénzbeli ellátások cím 1. Rehabilitációs célú települési támogatás alcímének 

rendelkezései továbbá a 24. § b) pont, a 48. § (2) bekezdés f) pont rendelkezései és a 

Rendelet mellékletét képező 1-13 számú kérelem nyomtatványok. 

 

 

Átmeneti rendelkezések 

25. § 

 

 Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő rehabilitációs célú települési támogatással 

kapcsolatos ügyekben a Rendeletnek a Pénzbeli ellátások cím 1. Rehabilitációs célú 

települési támogatás alcímének az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 

rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy rehabilitációs célú települési támogatásra való 

jogosultság 2021. augusztus 31-e után nem állapítható meg. 

 

 

 

  Bese Ferenc              dr. Szabó Tibor   

   polgármester                   jegyző   

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

hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került   

 

Budapest, 2020. július hó …… nap   

 

 

 

A jegyző nevében eljáró:   

 

 

Vittmanné Gerencsér Judit   

         osztályvezető - helyettes 

           Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


