
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 

18/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésének, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésének, 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 

pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 18/2021. (XII. 13.) önkormányzati 

rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 18/2021. (XII. 13.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 10/A. §-sal egészül ki: 

 

„10/A. § 

(1) A Képviselő-testület a jegyzőre átruházott hatáskörben a szomszédos országban fennálló 

fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményei során 

bekövetkezett energiaválság hatásainak enyhítése érdekében a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez emelt összegű időszakos lakhatási támogatást nyújthat. 

 

(2) Lakhatási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem 

haladja meg több személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

300%-át, egyedül élő esetén a 400%-át, a Rendelet 10. § (5) bekezdés alapján megállapított 

esetben a 450%-át feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 

összjövedelmének a 20%-át eléri vagy meghaladja. 

 

(3) Lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

2023. április 30. napjáig kerül megállapításra. A már megállapított lakhatási támogatásokat felül 

kell vizsgálni és a (4) bekezdésben meghatározott összeggel kell megállapítani. 

 

(4) A lakhatási támogatás mértéke jogosultanként havi 10.000 forint, a Rendelet 10. § (5) 

bekezdése alapján megállapított esetben havi 15.000 Ft. 

 

(5) A kérelem elbírálásánál a Rendelet 10. § (2), (3), (5), (6), (7), (9), (11) bekezdése szerinti 

rendelkezéseket is alkalmazni kell.” 

 

2. § 

 

A Rendelet a következő 14/A. § -sal egészül ki: 

 

„14/A. § 

(1) A Képviselő-testület a SZEB-re átruházott hatáskörben a szomszédos országban fennálló 

fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményei során 

bekövetkezett energiaválság hatásainak enyhítése érdekében a téli tüzelő költségeinek 

viseléséhez rendkívüli támogatást nyújt.  
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(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 350%-át 

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

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 450%-át. 

 

(3) A tüzelő támogatás iránti kérelem 2022. október 1. napja és 2023. március 15. napja között 

nyújtható be, maximum két alkalommal. 

 

(4) A kérelem elbírálásánál a Rendelet 14. § (4), (8), (9) bekezdés szerinti rendelkezéseket is 

alkalmazni kell.” 

 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti.   

 

(2) A Rendelet 10/A. §-a 2023. május 1-én a 14/A. §-a 2023. március 16-án hatályát veszti.  

 

 

Pilisvörösvár, 2022. október 14.  

 

 

  Dr. Fetter Ádám    Gergelyné Csurilla Erika 

   polgármester      jegyző 

 

 

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a 

alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2022. október 17. napján. 

 

Pilisvörösvár, 2022. október 17. 

 

 

        Gergelyné Csurilla Erika 

         jegyző 

 

 


