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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott 
döntésekről 

 
Képviselő-testület által Polgármesterre átruházott hatáskörök: 
 
A szociális ellátásokról szóló 2/2002.(II.11.)számú rendelet 21.§.(1) bekezdése 
alapján első fokon a polgármester jár el a Képviselő-testület által átruházott 
hatáskörben. 
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére a 
polgármester önkormányzati segélyt állapít meg, ezen belül átmeneti segélyt, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy temetési segélyt.  
Nem állapítható meg önkormányzati segély, akinek a családjában az egy főre 
jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum másfélszeresét (jelenleg 42.750.-
Ft), egyedülálló, valamint nyugdíjasok esetén a nyugdíjminimum kétszeresét 
(jelenleg 57.000.-Ft). A segély mértéke 3000-5000.-Ft közötti összeg, évente 
maximum 4 alkalommal kérelmezhető. 
 
Önkormányzati segély: 
 

2014. évre vonatkozóan csak összesített adatok állnak rendelkezésre az átmenti 
segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében, szerint  200 fő 
részesült ezen pénzbeli juttatásban összesen 300 esetben. Ez a támogatási forma 
gyermekenként /személyenként 3-5000.-Ft közötti támogatást jelent 
alkalmanként és 3 havonta igényelhető. A legtöbb család esetében évente 4 
alkalommal került kifizetésre.  
A jövedelemhatár 42.750.-Ft/fő családoknál, gyermeküket egyedül nevelőknél, 
57.000.-Ft.  
 
Temetési segély: 
 
A szociális ellátásokról szóló 2/2002. (II.11.) Kpvt. rendelet 25.§. (1-5) 
bekezdése alapján első fokon a polgármester jár el a Képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben. A hivatkozott rendelet 25.§.-ban meghatározott 
feltételek szerint a polgármester temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a 
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott. 
 
A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 
12,5%-a (jelenleg 23.920.- Ft) a hatályos árak figyelembevételével. 
Temetési segély nem állapítható meg annak, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 
(71.250.-), egyedülállók esetében 300%-át, (85.500.-). 



2014. évben 24 nehéz helyzetbe került család, kérelmező részére került 
megállapításra temetési segély 543.625,-Ft összegben. 
 
Étkezési térítési díjkedvezmény: 
 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/1998.(III.13.) számú rendelet 
15.§.(7) bekezdése alapján első fokon a polgármester jár el a Képviselő-testület 
által átruházott hatáskörben. 
Az 1993. évi III. törvény értelmében önkormányzat egyéni rászorultság alapján 
az étkezési díjat legfeljebb 50%-kal csökkentheti, ha az étkezési díj fizetésére 
kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíj összegét legfeljebb 100%-kal haladja meg (57.000.-) és a teljes összegű 
étkezési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné. 
 
A 2013/2014-es tanévre** 50%-os kedvezmény 7 gyermek részére került 
megállapításra.  
 

 
Újszülöttek támogatása: 
 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, 4/1998. (III.13.) számú rendelet 
7/A.§-a alapján átruházott hatáskörben a polgármester a Budakalászon állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülöttek részére 10.000.-Ft egyszeri 
támogatást állapít meg. 
2014. évben 66 újszülött részére került megállapításra a támogatás. 
 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesterre 
átruházott igazgatási hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
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