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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2023. (II. 21.) 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 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A születési támogatás mértéke gyermekenként 10.000, - Ft, a 2023. március 1-jén és azt követően 

született gyermekek esetében 15.000, - Ft.” 

 

2. § 

 

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

rendelet 

a) 10. § (4) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

b) 10/A. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” 

szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

c) 11. § (2) bekezdés d) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” 

szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

d) 13. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

e) 14. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” 

szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

f) 14. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” 

szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

g) 14. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

h) 14/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” 

szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

i) 14/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” 

szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

j) 16. § (3) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” 

szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg 

lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, és 2023. március 2-án hatályát veszti.
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Pilisvörösvár, 2023. február 21.  

 

 

  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, 2023. február 21. napján. 

 

Pilisvörösvár, 2023. február 21.  

 

        Gergelyné Csurilla Erika 

         jegyző 

 

 


