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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Egységes szerkezetben a 2/2016. (I. 29.), a 12/2016. (V. 2.), a 3/2019. (II. 8.), a 16/2019. (VIII. 5.), a 4/2020.
(II. 12.) és a 17/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendeletekkel

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában és 134/E. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:

I.    Fejezet

 Általános rendelkezések

 
1.    A rendelet célja
 

1. § (1) A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében - kiemelten az időskorú
lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládokra és figyelemmel az önkormányzat
teherbíró képességére - az egyes szociális ellátások formáinak, illetve az ellátásokra való jogosultság
feltételeinek, valamint érvényesítésének helyi szabályozása.
 
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászoruló családoknak kíván
segíteni, s egyúttal ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük
elvárhatót annak érdekében, hogy megélhetőségükről elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből
tudjanak gondoskodni. Az egyének, a családok és a helyi közösség együttes aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a
szociális biztonság megteremtése szempontjából.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (l)-(3) bekezdése
szerint Pilisvörösvár város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre.

 
3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a)     lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai
irányadók;
b)     lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él;
c)     tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül -
három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;
d)     hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés
2.     pont szerint, a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli
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rokona és testvére és a testvér házastársa;
 
e)     közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt. 4. § rendelkezései az irányadók.

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat - és hatásköröket a Képviselő-testület
első fokon a polgármesterre, a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban: SZEB) és a jegyzőre
ruházza.
 
(2)   A rendeletben nem szabályozott egyéb természetbeni ellátásokról és juttatásokról a SZEB javaslata alapján a
polgármester dönt a költségvetés függvényében.
 
(3)   Az önkormányzat közfoglalkoztatásának szervezése, munkáltatóként az erre vonatkozó szerződés
megkötése a polgármester hatáskörébe tartozik. A közfoglalkoztatás az önkormányzat éves költségvetési
rendeletében biztosított előirányzaton belül valósítható meg.
 
(4)   A polgármester, a SZEB és a jegyző önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-
testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel
lehet élni.

5. § (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre, vagy hivatalból indul, melyhez
formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemnyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban átvehetők, vagy a
www.pilisvorosvar.hu honlapról letölthetők. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és
nyilatkozatokat kell csatolni. Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül
egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.
 
(2)   Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek - ha e rendelet másként nem rendelkezik -
személyesen az ügyfélszolgálaton, az Igazgatási Osztályon vagy postai úton nyújthatók be.
 
(3)   A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára az Igazgatási Osztály készíti elő.

 
(4)   A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetéről - az érdemi döntést előkészítő
Igazgatási Osztály az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából -
környezettanulmányt készíthet, szükség esetén az önkormányzati intézmények bevonásával.

 
(5)   Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál
az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

 
6. § (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap
első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény
bekövetkezte hónapjának utolsó napja.
 
(2)        Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös
háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő
sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap utolsó napjáig.
 
(3)        Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 10-éig kerülnek folyósításra,
elsősorban folyószámlára történő utalással vagy házipénztárból történő kifizetéssel.

http://www.pilisvorosvar.hu/
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(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.

5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

7. § (1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást
az igénybevevő köteles visszafizetni.
 
(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti, a polgármester
a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból

a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

6. Adatkezelés

8. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és
megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.
 
(2)       A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzatnak bejelenteni.
 

7. Ellátási formák

(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve természetbeni szociális
ellátás nyújtható.

(2)   
[1]

Az önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) rendszeres települési támogatást

aa)  lakhatási támogatást,
ab) ápolási támogatást,
ac)  gyógyszertámogatást,

b) rendkívüli települési támogatást
ba) rendkívüli támogatást,
 bb) krízistámogatást,

c) köztemetést
d)  hetven év felettiek részére karácsonyi ajándékutalvány formájában nyújtott támogatást
e)  születési támogatást
f)   természetbeni születési támogatást
 

állapít meg, az Szt. 45. §-ban és 48. §-ban foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott
feltételek szerint, és a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben biztosított fedezet erejéig.
 
                                                                   II. Fejezet
 

Rendszeres települési támogatások
 

8. Lakhatási támogatás
 
10. § (1) A képviselő-testület a jegyzőre átruházott hatáskörben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez lakhatási támogatást nyújthat.

9. § 
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(2) Lakhatási támogatás adható annak a kérelmezőnek, aki egynél több lakás tulajdoni vagy bérleti,
haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, lakás hasznosításából jövedelme nem származik, vagyona nincs.
Vagyonra az Szt. rendelkezései az irányadók.

(3) Lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakhatással összefüggő azon
rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb
mértékben veszélyezteti.

(4)
[2]

 
[3]

 Lakhatási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg
több személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén a 300%-
át, a (4/a) bekezdés alapján megállapított esetben 350%-át feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége
a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja.
 

       (4/a)
[4]

 Az az árvaellátásra jogosult gyermek vagy fiatal felnőtt, aki mindkét szülőjét elvesztette, lakhatási
támogatásban részesíthető.

 
(5) A támogatás minden komfortfokozatú lakásra megállapítható.

(6)   
[5]

 Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától. Kivéve a (4/a) bekezdés alapján megállapított esetben.

(7)   Lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra
kerül megállapításra. A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.

(8)   
[6]

(9)   
[7]

 A megállapított támogatást elsődlegesen közüzemi szolgáltatók részére kell átutalni. Az átutalást
követően a támogatottak adatait és az átutalt összeget az érintett szolgáltatókkal közölni kell, kivéve a (4/a)
bekezdés alapján megállapított esetben. Ebben az esetben a megállapított támogatás a jogosult részére minden
hónap 10. napjáig a házipénztárból is kifizetésre kerülhet.
 

(10) 
[8]

A lakhatási támogatás mértéke jogosultanként havi 2500 forint, a (4/a) bekezdés alapján megállapított
esetben havi 10.000 Ft.

 
 
 
(11) A kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani,
ennek körében az életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos
területet, járdát tisztán tartani, a higiénikus állapotot biztosítani. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a
feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg
kell szüntetni.
 
 

9. Ápolási támogatás

11. § (1) A képviselő-testület a jegyzőre átruházott hatáskörben ápolási támogatás formájában települési
támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző
szociálisan rászorult személy részére.
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(2)   Ápolási támogatás állapítható meg a pilisvörösvári lakcímmel rendelkező hozzátartozónak az alábbi
feltételek együttes fennállása esetén:
a)      a 18. életévét betöltött tartósan beteg pilisvörösvári lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a

városban élő hozzátartozójának ápolását végzi,
b)     kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a

feladat ellátására,
c)      regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint

nyugellátásra nem jogosult,
d)     az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 200 %-át és vagyonnal nem rendelkezik. Vagyonra az Szt. rendelkezései az
irányadók,

e)      nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra,

f)      a 18. életévét betöltött tartós beteg személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra
alkalmas más személy nincs,

g)     az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.
 

(3)   Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
a)      az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó

vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy
b)     szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

 
12. § (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a)      a családban élő személyek jövedelemigazolását,
b)     házi orvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra,

ápolásra szorul.
 

(2) Ha a jegyző az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett
szakember bevonásával is környezettanulmányt készíthet.
 
(3) Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személy
a)    közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta,
b)    nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva,
c)    nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva,
d)    állapotában beállt változásról kezelőorvosát, az ápolást végző személy nem tájékoztatja,
e)     a szükséges ápolási feltételeket, az ápolást végző személy nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges

ápolási eszközökről nem gondoskodik,
f)     felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik.

 
(4) A (2) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a jegyző az ápolási támogatásra való jogosultság
megszüntetéséről határozatban dönt, ha
a)    az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a (3) bekezdés a)-f)

pont valamelyikének nem tesz eleget,
b)    az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség

ellenőrzése nem lehetséges.
 
(5) Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra, a támogatás mértéke az
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öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.
 

10. Gyógyszertámogatás

13. § (1) A képviselő-testület a jegyzőre átruházott hatáskörben gyógyszertámogatás formájában települési
támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti
közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres
gyógyszerszedésre szorulnak.
 

       (2)
[9]

            Gyógyszertámogatásra az a pilisvörösvári lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek a
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, egyedül élő esetében 300%-át és vagyona nincs. Vagyon alatt az Szt. rendelkezései az
irányadók.

 
(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a)    a családban élő személyek jövedelemigazolását,
b)    a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó

gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.
 

(4)      E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6
hónapot meghaladó gyógyszerszedés.
 
(5)      A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 6.000.-
Ft.

 
(6)      A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen
időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg
kell szüntetni.
 
(7)      Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről a jegyzőt
értesíteni.
 
 

(8) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50.
§ (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

III.   Fejezet
Rendkívüli települési támogatások

 
11. Rendkívüli támogatás

 
14. § (1) A SZEB a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli
támogatást nyújt:

a)     élelmiszerre,
b)    ruhaneműre,
c)     tüzelőre,
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d)     temetéssel kapcsolatos költségek enyhítésére,
e)      elemi kár elhárításához,
f)      a válsághelyeztben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
g)     iskoláztatáshoz,
h)     a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
i)       a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
j)       a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez,
k)     vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt,
l)       és egyéb, a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra.

(2) Rendkívüli támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe
véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a)         családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át,
[10]

b)         tartósan beteg, egyedül élő, vagy gyermeket egyedül nevelő szülő, gyám esetén pedig az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
[11]

 

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli támogatás annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-
át.

(4) A megállapítható rendkívüli támogatás összege 2000 Ft-nál kevesebb és 42.000 Ft-nál több nem lehet.
[12]

  
[13]

(5) 
[14]

(6) Nem jogosult rendkívüli támogatásra, aki – és a háztartásában élő személyek bármelyike – négy hónapon
belül már részesült rendkívüli támogatásban.

(7) Nem állapítható meg rendkívüli támogatás annak a személynek, aki nem rendelkezik három hónapja
pilisvörösvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

(8) Nem állapítható meg rendkívüli támogatás annak a személynek, aki az önkormányzat által felajánlott
közfoglalkoztatást nem fogadja el, az együttműködést megtagadja.

 

(9) Nem jogosult rendkívüli támogatásra az a kérelmező aki, vagy annak családja vagyonnal rendelkezik. Vagyon
alatt az Szt. rendelkezései az irányadók.

(10) Rendkívüli támogatás tüzelőre természetben is nyújtható, a kérelmező kérelmére és a rendelkezésre álló

önkormányzati közterületi fakészlet mennyiségétől függően, alkalmanként 2 m3 mértékben.
[15]

 
(11) A tüzelőt a Városgondnoksági Osztály szállítja ki a jogosult részére, az Önkormányzat valamelyik

telephelyéről, a SZEB döntése alapján.
[16]

12. Krízistámogatás

15. §
[17]

 (1) A polgármester – ha a kérelmező, vagy a kérelmező és családja válsághelyzetbe került –
krízistámogatást nyújthat.

(2) Válsághelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy családtagja egészségi állapota miatt, baleset, elemi csapás,
vagy egyéb súlyos ok következtében olyan helyzetbe kerül, hogy az azonnali segítség elmulasztása életét vagy
létfenntartását veszélyeztetné.
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(3) Kérelmező az alábbi feltételek együttes megléte esetén részesíthető krízistámogatásban:
a)      a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja
meg,

b)      a kérelmező és családja nem rendelkezik a Szociális törvény szerinti vagyonnal,
c)       a kérelmező és családtagjai a kérelem benyújtását megelőzően 6 hónapon belül nem részesültek

krízissegélyben.

(4) Ha elemi kár miatt a kérelmező által lakott ingatlan lakhatatlanná vált (tűzkár, vízkár stb.), a krízissegélyt a
polgármester a kérelmező jövedelmétől, vagyonától függetlenül is biztosíthatja.

(5) A krízistámogatás összegének felső határa alkalmanként 60.000 Ft.

(6) A krízistámogatást legkésőbb a megállapítást követő munkanapon a jogosult részére biztosítani kell.
 

                                                      IV. Fejezet

Egyéb ellátások
[18]

13. Köztemetés

16. §
[19]

 (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §-ban foglaltak szerint kell ellátni.
(2)     A köztemetést a polgármester rendeli el.
(3)     A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a polgármester méltányosságból a
köztemetés költségeit részben vagy teljes egészében elengedheti, ha a kötelezett a temetés költségeinek
megfizetésével válsághelyzetbe kerülne.

14. Hetven év felettiek részére

karácsonyi ajándékutalvány formájában nyújtott támogatás

 

17. §
[20]

 (1) A Képviselő-testület – az éves költségvetési rendeletben előirányzott összegben – a hetven év feletti
lakosok részére karácsonyi ajándékutalványt ad.

(2) Ajándékutalványra jogosult minden pilisvörösvári lakóhellyel rendelkező személy, aki a tárgyév december
31-ig a hetvenedik életévét betölti.

(3) Jogosultság szempontjából pilisvörösvári lakosként kell figyelembe venni azokat a (2) bekezdés szerinti
személyeket, akik a tárgyév október 31. napjáig Pilisvörösváron lakóhelyet létesítenek.

(4) A fel nem használt ajándékutalványokat a SZEB rendkívüli támogatásként felhasználhatja.
 

Születési támogatás
 

17/A.
[21]

 § (1) A Képviselő-testület a jegyzőre átruházott hatáskörében egyszeri születési támogatást nyújt
kérelemre a szülőknek, egyedülálló szülőnek gyermek születése esetén, amennyiben az alábbi feltételek
együttesen fennállnak:
 

a)      a gyermek Pilisvörösváron bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén él,
b)     legalább az egyik szülő a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12

hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül Pilisvörösváron bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett
tartózkodási helyén él.

 
(2) A szülő és a gyermek – (1) bekezdésben meghatározott – Pilisvörösvári életvitelszerű tartózkodását a
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Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet Védőnői Szolgálata (a továbbiakban: Védőnői Szolgálat) részéről a
területileg illetékes védőnő igazolja.
 
(3) Nem jogosult a születési támogatásra a szülő, ha a szülői felügyeleti jogát bíróság korlátozta vagy
megszüntette, vagy a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba került.
 
(4) A születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a
szülők és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, és a (2) bekezdésben meghatározott
Védőnői Szolgálat igazolását.
 
(5) A születési támogatás mértéke gyermekenként 10.000 Ft.
 
(6) A születési támogatás iránti kérelem a gyermek születésétől számított fél éven belül nyújtható be. A
benyújtási határidő jogvesztő.
 
(7) A születési támogatás – jogosultság esetén – a benyújtást követő 30 napon belül a kérelmező által
meghatározott folyószámlára kerül folyósításra vagy házipénztárból kerül kifizetésre.
 
 

Természetbeni születési támogatás
 

17/B.
[22]

 § (1) A Képviselő-testület a jegyzőre átruházott határkörében egyszeri természetbeni születési
támogatást nyújt kérelemre a szülőknek, az egyedülálló szülőnek gyermek születése esetén, amennyiben az
alábbi feltételek együttesen fennállnak:

a) a gyermek Pilisvörösváron bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén él,
 
b) legalább az egyik szülő a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12
hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül Pilisvörösváron bejelentett lakóhelyén vagy bejelentett
tartózkodási helyén él,

c) 
[23]

 

(2) 
[24]

 

(3) 
[25]

 
(4) Nem jogosult a természetbeni támogatásra a szülő, ha a szülői felügyeleti jogát bíróság korlátozta vagy
megszüntette, vagy a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba került.
 
(5) A szülő és a gyermek – (1) bekezdésben meghatározott – Pilisvörösvári életvitelszerű tartózkodását, valamint
azt, hogy a gyermek a rendszeres gondozáson részt vesz és a Szolgálattal együttműködik, a Védőnői Szolgálat
részéről a területileg illetékes védőnő igazolja.
 

(6)
[26]

 A természetbeni születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, a szülők és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, az (5) bekezdésben
meghatározott Védőnői Szolgálat igazolását.
 
(7) A természetbeni születési támogatás gyermekenként 7.500 Ft értékű babaápolási termékeket tartalmazó
csomag formájában nyújtható.
 
(8) A természetbeni támogatás iránti kérelem a gyermek születésétől számított fél éven belül nyújtható be. A
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benyújtási határidő jogvesztő.

15. Záró rendelkezések

18. §
[27]

 (1) A rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 17/2013. (IV. 29.), 31/2013. (XI. 29.) és 34/2013. (XII. 13.)
önkormányzati rendeletek.

 

Pilisvörösvár, 2015. február 26.

 
 
 
                          Gromon István                                               Dr. Krupp Zsuzsanna
                           polgármester                                                            jegyző
 
 
 
 
Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron,
2015. február 27. napján.
 
Pilisvörösvár, 2015. február 27.

                                                                                    Dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                                 jegyző
 
 
 

 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül:
 
Pilisvörösvár, 2020. június 12.
 
 

                                                                              Dr. Udvarhelyi István Gergely
                                                                                                 jegyző
 

[1]
 Módosította a 17/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. június 12-től, de rendelkezéseit 2020. február

13-tól kell alkalmazni.
 
[2]

 Módosította a 16/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. augusztus 6-tól.
[3]

 Módosította a 4/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. február 13-tól.
[4]

 Beiktatta a 16/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. augusztus 6-tól.
[5]

 Módosította a 16/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. augusztus 6-tól.
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[6]
 Hatálytalanította a 12/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 3-tól

[7]
 Módosította a 16/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2019. augusztus 6-tól.

[8]
 Módosította a 16/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2019. augusztus 6-tól.

[9]
 Módosította a 4/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. február 13-tól.

[10]
 Módosította a 3/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. február 9-től.

[11]
 Módosította a 3/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. február 9-től.

[12]
 Módosította a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. január 30-tól.

[13]
 Módosította a 3/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. február 9-től.

[14]
 Hatálytalanította a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. január 30-tól.

[15]
 Beiktatta a 12/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. május 3-tól.

[16]
 Beiktatta a 12/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. május 3-tól.

 
[17]

 Módosította a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. január 30-tól.
 
[18]

 Beiktatta a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. január 30-tól
[19]

 Módosította a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. január 30-tól.
[20]

 Módosította a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. január 30-tól
[21]

 Beiktatta 4/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. február 13-tól.
[22]

 Beiktatta 4/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2020. február 13-tól.
[23]

 Hatálytalanította a 17/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2020. június 12-től, de
rendelkezéseit 2020. február 13-tól kell alkalmazni.
[24]

 Hatálytalanította a 17/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2020. június 12-től, de
rendelkezéseit 2020. február 13-tól kell alkalmazni.
[25]

 Hatálytalanította a 17/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2020. június 12-től, de
rendelkezéseit 2020. február 13-tól kell alkalmazni.
[26]

 Módosította a 17/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2020. június 12-től, de rendelkezéseit
2020. február 13-tól kell alkalmazni.
[27]

 Módosította a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. január 30-tól


