
               
Budapest Főváros XXIII. kerület 

   Soroksár Önkormányzatának  

JEGYZŐJE 

     

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII. 08.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

 

 

Előterjesztő:     dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Az előterjesztést készítette:   Köblös Anita  

osztályvezető-helyettes 

Szociális és Köznevelési Osztály 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Polonkai Zoltánné  

osztályvezető 

      Pénzügyi Osztály 

       

 

 

Az előterjesztést megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 

            Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

Testületi ülés időpontja:   2022. október 13.  

 

 

 

Ellenjegyzők:     Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:  - 

 

 

 

 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. 

december 8. napján megalkotta a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

48/2021.(XII.08.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban Rendelet). 

 

Az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzsről szóló 1336/2022. (VII.15.) Korm.határozat 1. 

pontja értelmében 

„1. A Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energiaár-emelkedés és a nyugat-

európai energiahiány miatt energia-veszélyhelyzetet hirdetett.” 

 

2022. július 22-én lépett hatályba az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 

meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). 

 

A Korm. rendelet 1. §-a alapján: 

„1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 

katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása 

érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. 

(V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a 

továbbiakban: Get.), a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényt (a 

továbbiakban: Rezsitv.) és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak 

körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: ESZ-

rendelet) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell 2022. december 31. napjáig alkalmazni.” 

 

A Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései és az 5. § (1)-(2) bekezdései értelmében a lakossági 

fogyasztó a villamosenergia- és földgázszolgáltatást 2022. augusztus 1. napjától csak 

meghatározott mértékig jogosult kedvezményes áron vételezni, e fogyasztási mérték felett a 

piaci árat kell megfizetnie.  

 

„2. § (1) 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 

kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a villamos energia egyetemes 

szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron jogosult villamos 

energiát vételezni, azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén alacsonyabb 

áron jogosult villamos energiát vételezni. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó a Vet. 141. § 

(7) bekezdésétől és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően lakossági piaci áron jogosult 

villamos energiát vételezni. 

 

5. § (1) 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól - a 2021. 

január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott 

legmagasabb éves átlagfűtőérték-adatok alapján valamennyi lakossági fogyasztó számára a 

legalább 1729 gáztechnikai normál m3/év/mérési pont (felhasználási hely) mérték biztosítása 

érdekében - 63 645 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig 

a) a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és 

alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. árkategóriában a „<20 m3/h gázmérővel 

rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek” vásárlói körre 

meghatározott áron, 



 

b) az a) pontba nem tartozó lakossági fogyasztó a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz 

kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet 

szerinti, II. árkategória rá vonatkozó árszabásán jogosult földgázt vételezni. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó a Get. 104. § 

(7) bekezdésétől és 107. § (3) bekezdésétől eltérően versenypiaci költségeket tükröző áron 

jogosult földgázt vételezni.” 

 

Az energia-veszélyhelyzet kihirdetése, infláció emelkedése miatt továbbá a fentebb idézett 

szabályozás okán megvizsgáltuk a Rendeletben szabályozott települési támogatások 

jogosultsági feltételeit és a vizsgálat alapján a jogosultsági feltételek könnyítését javasoljuk, 

ami által többen válhatnak adott települési támogatási formára jogosulttá. 

 

Javaslatunk alapján, a rendelet-módosítás T. Képviselő-testület általi elfogadása esetén a 

súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása, a helyi gyermeknevelési települési 

támogatás, az egészségügyi települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás eseteiben 

megváltoznának az egy főre eső jövedelem határok; a lakásfenntartási települési támogatásnál 

több módosítás is történne illetve a temetési települési támogatás a gyakorlati alkalmazási 

problémák kiküszöbölése végett is módosulna. 

 

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

tervezet elfogadásának várható hatásait, melyet jelen előterjesztés 2. mellékleteként csatolt 

„Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be. 

 

Kérem a Képviselő-testülettől a 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, 2022. szeptember 21. 

 

 

 

Köblös Anita       dr. Szabó Tibor 

    osztályvezető-helyettes             jegyző 

       az előterjesztés készítője         előterjesztő 

 

 

 

Mellékletek: 

 

1. Rendelet-tervezet pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021 (XII. 

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

2. Hatásvizsgálati lap 

3. Rendelet tükör 

 

 



 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

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

pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII.08.) 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 1. § (2) bekezdésében, 10. § 

(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. § -ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. 

§-ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, illetőleg a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 11., valamint 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 

rendeli el: 

 

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

pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021.(XII.08.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § Súlyosan fogyatékos személyek támogatására jogosult  

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

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, és a kérelmező továbbá 

családtagjai a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek, 

b) aki egyedül élő vagy egyedülálló és a havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, és a kérelmező továbbá családtagjai az 

Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.” 

 

2. § Az ÖR. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(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 450 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg, magasabb összegű családi 

pótlékban részesül és a kérelmező, továbbá családtagjai a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont 

szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.” 

 

3. § Az ÖR. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a rendszeres gyógyító ellátás költségei akkor 

veszélyeztetik a létfenntartást, ha a havi rendszeres gyógyszerköltség meghaladja az öregségi 

nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a családban az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb 

összegének 450 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 500 %-át, továbbá a kérelmező, 

valamint családtagjai az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkezik.” 

 

4. § Az ÖR. 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

„(6) A (4) bekezdés szerinti temetési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a 

temetés összköltsége nem haladja meg koporsós temetés esetén az öregségi nyugdíjminimum 

mindenkori legkisebb összegének hússzorosát, alap hamvasztás esetében az öregségi 

nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének tizenháromszorosát, hamvasztásos 

temetés teljeskörű kegyeleti szolgáltatás igénybevétele esetében az öregségi nyugdíjminimum 

mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét.” 

 

5. § Az ÖR. 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Létfenntartást veszélyeztető élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, 

egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén 500 %-át nem haladja meg.” 

 

6. § Az ÖR. 44. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek) 

„a) a háztartásában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, továbbá a kérelmező és családtagjai Szt. 4. § (1) 

b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.” 

 

7. §  

(1) Az ÖR. 44. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) a kérelmező nevére a szolgáltató által kiállított a kérelem benyújtását megelőző hónap gáz 

és villamosenergia számláját.” 

(2) Az ÖR. 44. § (7) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

„d) nyilatkozatot a tulajdonostól, abban az esetben, ha nem a kérelmező nevére szól a 

szolgáltató által kiállított gáz és villamosenergiaszámla. 

 

8. § Az ÖR 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A támogatás mértéke havi 15.000,- forint.” 

 

9. § Ez a rendelet 2022. november 1. napján lép hatályba. 

 

10. § Hatályát veszti az ÖR 44. § (5) és (6) bekezdése. 

 

 

        Bese Ferenc                                 dr. Szabó Tibor  

                  polgármester                            jegyző 

 

Záradék 

A rendelet-tervezet 2022. október hó …….. napján az Önkormányzat hivatalos 

hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.  

 

Budapest, 2022. október hó …….. nap 

 

    A Jegyző nevében eljáró:      

        Vittmanné Gerencsér Judit 

            osztályvezető-helyettes 

        Jogi és Személyügyi Osztály 


