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ELŐTERJESZTÉS 
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

1. előterjesztés száma: 101/2022.
2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Fritz Gábor, Zimmermann Borbála
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

1. melléklet: rendelet – tervezet
2. melléklet: rendelet – tervezet melléklete

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
- Humánerőforrások Bizottság

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
− a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
− a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
− a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság 

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Általános indokolás 

Bicske Város Önkormányzata nem kötelező, önként vállalt feladatként a települési 
támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) keretein belül, települési támogatásként települési tüzelőanyag 
támogatást nyújt a hideg időjárás miatt szükséges tűzifa biztosításához évente egy alkalommal 
legfeljebb 10 q tűzifa mennyiségben. 
A rendelet a fenti támogatásforma esetén a végrehajtási szabályokat nem részletezi, ezért a 
támogatás nyújtására a szociális hatáskört gyakorló szerv a településünk sajátosságaihoz 
igazodó, az ügyfelek szempontjából a lehető legkedvezőbbnek vélt gyakorlatot alakította ki. E 
gyakorlatnak és természetesen a vonatkozó szabályozásnak megfelelően minden évben 
beszereztünk tűzifát, amelynek kuglizásáról és a támogatásra jogosultakhoz történő 
eljuttatásáról önkormányzatunk fenntartásában működő költségvetési intézmény, a Bicskei 
Gazdasági Szervezet (a továbbiakban: BGSZ) gondoskodott. 
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Tekintettel arra, hogy a BGSZ gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 
intézmény, a fenti költségekre önkormányzatunk költségvetési rendelete alapján biztosított 
fedezetet. 
Az is fontos tény, hogy a BGSZ és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodás 
szerinti közfeladatok ellátásához, plusz a tűzifa kuglizásához és házhozszállításához elegendő 
humán erőforrás lekötése gátolja ez együttműködési megállapodásban foglalt feladatok 
ellátását. 
Önkormányzatunk szociális érzékenysége köztudottan kiemelkedő, viszont a takarékos 
közpénzfelhasználást sem szabad szem elől téveszteni, ezért is szükséges a Rendelet 
felülvizsgálata. 
A Rendelet módosítása nyomán a BGSZ-nél jelentkező települési tüzelőanyag támogatással 
kapcsolatos valamennyi költséget beépítjük a támogatási összegbe. 
A rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vettük azoknak a képviselőtársaimnak a 
javaslatait és észrevételeit, akik vették a fáradtságot arra, hogy a közreműködjenek a rendelet 
módosításánál. 
 

A Rendelet hatályba lépése és módosítása óta összegyűjtött jogalkalmazói tapasztalat alapján 
a Rendelet további pontosítása, korrekciója szükséges a szociális támogatások célzottabb, 
racionálisabb felhasználása érdekében. 

Fontos kiemelni, hogy a Rendelet módosításával a támogatásra való jogosultak köre bővül és 
esetenként a támogatás mértéke is növekszik. 

 
 

Részletes indokolás 
 
 
1.§-hoz: A települési tüzelőanyag támogatás feltételrendszerét, mértékét és igénylésének 
egyes eljárási szabályait tartalmazza. 
 
2.§-hoz: A rendkívüli települési támogatások egy főre jutó havi nettó jövedelemhatárainak 
módosítását tartalmazza. A rendkívüli települési gyermekszületési támogatás összegének 
emelését tartalmazza. A gyermeknevelési támogatás benyújtáshoz szükséges ez főre jutó havi 
nettó jövedelemhatárok módosítását tartalmazza. A rendkívüli települési temetési támogatás 
összegének emelését tartalmazza. A rendszeres gyógyszerellátásra irányuló jogosultság 
megállapításához szükséges jövedelemhatárok módosítását tartalmazza. 
 
3.§-hoz: A rendelet 3. mellékletének települési tüzelőanyag vásárlásra vonatkozó kérelem 
nyomtatványának kiegészítését tartalmazza. 
 
4.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály 
valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 
 

Hatásvizsgálati lap 

1. Társadalmi hatások 
Bicske városában a Rendelet végrehajtási szabályainak konkretizálásával a 
támogatásokra való jogosultak körének bővülésével és a támogatási mértékek 
növekedésével erősödik a városi szociális védőháló. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások   
A rendelet-tervezetben foglaltak többletköltségvonzata éves szinten: 
születési támogatás esetén 1.800.000-, Ft, lakásfenntartási támogatás esetén 500.000-, 
Ft, gyógyszertámogatás esetén 500.000,-Ft, temetési támogatás 700.000,-Ft. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A rendelet-tervezetnek pozitív egészségügyi következményei lehetnek a támogatási 
jogosultság megállapításához szükséges jövedelemhatárok emelkedése és a jogosulti kör 
kibővítése miatt, különösen a gyógyszertámogatás miatt. A rendelet-tervezetnek 
nincsenek környezeti következményei. 
 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet végrehajtása során az adminisztratív terhek, különösen a BGSZ esetében 
jelentős mértékben csökkenhetnek. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet módosítása az utolsó rendeletalkotástól eltelt reprezentatív időmennyiség 
alatt megszerzett tapasztalatok eredményeképp szükséges.  
A jogalkotás elmaradásának várható következménye a városi szociális védőháló 
gyengülése. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
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Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018 (VIII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) b) pontjában, 32. § (3) 
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

1. § 

(1) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018.(VIII.15.) önkormányzati 
rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szociális hatáskört gyakorló szerv települési tüzelőanyag támogatást nyújt egy háztartásnak a 
hideg időjárás miatt szükséges tűzifa vásárlásához évente egy alkalommal bruttó 40.000 forint 
összegben, kivéve, ha az igénylő a fűtéshez települési lakásfenntartási támogatásban részesül vagy 
környezettanulmány alapján megállapításra került, hogy az igénylő nem rendelkezik fatüzelésre 
alkalmas berendezéssel.” 

(2) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018.(VIII.15.) önkormányzati 
rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A tüzelőanyag vásárlást a kérelem benyújtására jogosult nevére és a jogosult háztartás címére 
szóló a 14. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási összeggel megegyező vagy annál magasabb 
összegű tárgyévi számlával, az előlegszámla kivételével, kell igazolni.” 

2. § 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018.(VIII.15.) önkormányzati 
rendelet 
a) 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „200%-át” szövegrész helyébe a „250%-át” szöveg, 
b) 13. § (2) bekezdés b) pontjában a „150 %-át” szövegrész helyébe a „200%-át” szöveg, 
c) 14. § (2) bekezdésében az „október 15” szövegrész helyébe a „szeptember 1” szöveg, 
d) 15. § (4) bekezdésében a „35.000” szövegrész helyébe a „70.000” szöveg, 
e) 16. § (2) bekezdés a) pontjában a „200%-át” szövegrész helyébe a „250%-át” szöveg, 
f) 16. § (2) bekezdés b) pontjában a „150 %-át” szövegrész helyébe a „200%-át” szöveg, 
g) 19. § (2) bekezdésében a „35.000-” szövegrész helyébe a „70.000” szöveg, 
h) 20. § (1) bekezdés a) pontjában a „250%-át” szövegrész helyébe a „300%-át” szöveg és a 

„300%-át” szövegrész helyébe a „350%-át” szöveg, 
i) 21. § (2) bekezdés a) pontjában a „250%-át” szövegrész helyébe a „300%-át” szöveg, 
j) 21. § (2) bekezdés b) pontjában a „300%-át” szövegrész helyébe a „350%-át” szöveg 
lép. 
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3. § 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018.(VIII.15.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Bálint Istvánné  Fritz Gábor 
 polgármester                   jegyző 
 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Bicske, 2022. 
 Fritz Gábor 
 jegyző 
 
 
 
 
 

1. melléklet 

„3. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 3_rendkivuli_telepulesi_tamogatas.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 



3. melléklet a 13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelethez 

 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 
 

 
 

Kérelmező neve: 

Születési neve: 

Születési helye, ideje: 

Anyja neve: 

Családi állapota:                         Telefonszám: 

TAJ szám: 

Lakóhelye: 

Tartózkodási helye: 
(amennyiben nem azonos a lakóhelyével) 

Havi jövedelme: 

Munkabér: Nyugellátás: 

Gyes., gyed.: Családi pótlék: 

Alkalmi munka: Gyermektartásdíj: 

Egyéb: 
 

NAGYKORÚ CSALÁDTAGOK (kérelmezővel egy lakásban élők) 
1.) 

Neve: Leánykori neve: 

Születési helye, ideje: 

Anyja neve: 

Rokoni kapcsolat: 

TAJ szám: 

Havi jövedelme: 

Munkabér: Nyugellátás: 

Gyes., gyed.: Családi pótlék: 

Alkalmi munka: Gyermektartásdíj: 

Egyéb: 
2.) 

Neve: Leánykori neve: 

Születési helye, ideje: 

Anyja neve: 

Rokoni kapcsolat: 

TAJ szám: 

Havi jövedelme: 

Munkabér: Nyugellátás: 

Gyes., gyed.: Családi pótlék: 

Alkalmi munka: Gyermektartásdíj: 

Egyéb: 
 

ischulman
Typewritten Text
1. melléklet a ..../..... (... . ...) önkormányzati rendelethez



 

 

 

KISKORÚ CSALÁDTAGOK 
(kérelmezővel egy lakásban élők) 

 

1.) 

Neve: Anyja  neve: 

Születési helye, ideje: 

Rokoni kapcsolat:                                  TAJ szám: 

Óvoda, Iskola megnevezése: 
2.) 

Neve: Anyja  neve: 

Születési helye, ideje: 

Rokoni kapcsolat:                                  TAJ szám: 

Óvoda, Iskola megnevezése: 
3.) 

Neve: Anyja  neve: 

Születési helye, ideje: 

Rokoni kapcsolat:                                 TAJ szám: 

Óvoda, Iskola megnevezése: 
4.) 

Neve: Anyja  neve: 

Születési helye, ideje: 

Rokoni kapcsolat:                                 TAJ szám: 

Óvoda, Iskola megnevezése: 
Kérelem benyújtásának indoka (kérem húzza alá a megfelelőt): 
 
Települési tüzelőanyag támogatás 
 
Települési temetési támogatás 
 
Települési létfenntartási támogatás: 

- lakhatási hátralékkal kapcsolatos támogatás 
- betegség/gyógyszertámogatás 
- megélhetési támogatás 

 
Települési gyermeknevelési támogatás: 

- a válsághelyzetben lévő várandós anyag gyermekének megtartásához, 
- a gyermek, fiatal felnőtt iskoláztatásának biztosítása érdekében, 
- a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz vagy a 

gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások 
miatt 



 

 

 
 

A kérelemhez csatolni kell: 
- a kérelmezővel egy háztartásban lakó valamennyi jövedelemmel rendelkező 
személy jövedelméről szóló igazolást a kérelem benyújtását megelőző 
hónapról (munkabér, gyes, családi pótlék, nyugdíj, stb.), 
- a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói döntést, ennek 
hiányában a szülők nyilatkozata a gyermektartásdíjra vonatkozóan, 
- vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az 
állami adóhatóság által kiadott igazolást, a le nem zárt időszakra vonatkozóan 
könyvelői igazolást vagy a vállalkozó nyilatkozatát, 
- a kifizető szerv által kiállított tárgyévre vonatkozó nyugdíjösszesítő, valamint 
az utolsó havi nyugdíj igazolását, 
- a kérelmező háztartásában élő nem tanköteles korú nappali oktatásban 
részesülő gyermek(ek) iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszonyról szóló 
igazolását, 
- amennyiben a kérelmező gyermekét egyedül nevelő szülő, az egyedülállóság 
tényét igazoló dokumentumot (elvált vagy házastársától különélő kérelmező esetében a 

gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott 
bírósági vagy gyámhatósági döntés vagy a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelemi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott 
jegyzőkönyv), 

- az állami foglalkoztatási szerv igazolását a regisztrációról, valamint a 
regisztrációt követő folyamatos együttműködésről, amennyiben a támogatást 
igénylő jövedelemmel nem rendelkezik, 
- tankötelezettségi kort betöltött személy esetén, az oktatási intézmény 
igazolását a nappali oktatási rendszerben tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, 
- a lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék 
felhalmozását bizonyító dokumentumokat, 
- háziorvos igazolását a gyógyszerek fajtájáról, mennyiségéről, 
- a gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatásával, iskoláztatásával kapcsolatos 
költségeket igazoló dokumentumot, 
- a gyermek egészségi állapotának megőrzésével és helyreállításával 
kapcsolatos költségeket igazoló dokumentumot 
- települési temetési támogatásra irányuló kérelem esetén a halotti anyakönyvi 
kivonat másolatát és a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatát 
- települési tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelem estén a kérelem 
benyújtására jogosult nevére és a jogosult háztartás címére szóló számlát. 
 

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 
 

Hivatalosan igazoljuk, hogy _______________________________________ (név) 
 

_____________________________________________ szám alatt lakó dolgozónk 
 
utolsó havi nettó keresete: ________________ Ft. 
 
A nettó keresetet levonás nem terheli/ terheli: __________________Ft. 
 
 

Kelt.: ________________________ 
                                                                                                     _________________ 
                                                                                                                 aláírás 



 

 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy alkalmi munkából 
 

származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző hónapban  
 

_____________ Ft volt. 
 

Kelt.: _______________________ 
                                                                                                     _________________ 
                                                                                                                 aláírás 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)m után 
 

a kérelem benyújtását megelőző hónapban tartásdíjban nem részesültem. 
 

Kelt.: _______________________ 
                                                                                                     _________________ 
                                                                                                                 aláírás 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)m után a 
 

kérelem benyújtását megelőző hónapban ____________ Ft összegű tartásdíjban  
 

részesültem. 
 

Kelt.: _______________________  
                                                                                                     _________________ 
                                                                                                                 aláírás 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását  
 

megelőző hónapban jövedelemmel nem rendelkeztem. 
 

Kelt.: _______________________ 
                                                                                                     _________________ 
                                                                                                                 aláírás 

 
Tájékoztatás: Amennyiben a települési támogatást kérő a kérelmében valótlan 
adatokat tüntet fel, a további támogatásból tárgyévben kizárható, illetve a 
jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésére kötelezhető! 
 
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Bicske, ___________________                                       
                                                                                           ___________________ 
                                                                                               kérelmező aláírása 
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