
 

 
Budakalász Város Önkormányzat  

Polgármestere 
 

          
232/2010. (X.26.) előterjesztés 

 
 

 
E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
A Képviselő-testület  2010. október 26-ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 

 
Készítette:  Alföldi Sándorné - ig.ea. 
  Ádány Ibolya - ig.ea. 
  Balogh Zoltánné - ig.ea. 

Egyeztetve:  Nagy Zsolt Aljegyző 

 
Ellenőrizte: dr. Papp Judit Szervezési és Képviselő-testületi Irodavezető  
 
 
Látta:  dr. Molnár Éva Jegyző 
         
 

 
 

Tárgyalja:  Népjóléti  Bizottság   
  

 
 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
 
 
 
 

 



E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
alapján, Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
többször módosított 2/2002. (II.11.) számú rendelete szabályozza a szociális 
pénzbeli és természetbeni ellátások formáit és feltételeit.  

A meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Polgármester, a Népjóléti 
Bizottság, és a Jegyző gyakorolja. 
Az Igazgatási Irodán belül 3 szociális ügyintéző dolgozik osztott munkakörben. 
A lakosság tájékoztatása és segítése érdekében szorosan együttműködünk a 
Családsegítő Szolgálat munkatársaival. 
 
Az idei évre jellemző, hogy az elmaradt közmű tartozások rendezésére, a magas 
rezsi kiadások fizetésére kérnek az Önkormányzattól támogatást. Jelentősen 
növekszik az energiaszolgáltatásból kikapcsolt fogyasztók száma, mely 
családokon érdemben nem tudunk segíteni tekintettel a jellemzően több 
százezer forintos tartozásokra. Szintén nem tudunk segítséget nyújtani, a 
lakáshitel törlesztő részletek emelkedése miatt nehéz helyzetbe kerülő 
családokon, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat költségvetése nem teszi 
lehetővé, hogy egy-egy család részére több milliós nagyságrendű támogatást 
nyújtson. 
 
Védendő fogyasztók 
 
A jelenlegi szabályozás értelmében 90 napos számlatartozás esetén a közmű 
szolgáltató köteles értesíteni a település jegyzőjét.  
A szociális rászoruló családok kérhetik a védett fogyasztók nyilvántartásába 
való felvételüket a 111/2003. (VII.29.) Korm. rendeletben meghatározott 
feltételek szerint. 
Városunkban kb. 200 szociálisan rászoruló család felel meg a rendeletben 
foglaltaknak, melyből eddig 50 család kérte a jegyző igazolását a 
jogosultságáról. 
Amennyiben védett fogyasztóként nyilvántartásba kerül valaki, úgy 
részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék iránti kérelemmel fordulhat a 
szolgáltatóhoz. Amennyiben a szolgáltatóval kötött részletfizetési 
megállapodást nem tartja be a szociálisan rászorult személy, úgy előre fizető 
mérő felszerelését kezdeményezi a szolgáltató.  
 
 



Krízishelyzetbe került személyek támogatása 
 
A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó 136/2009. (VI.24.) 
Korm. rendelet értelmében a gazdasági válsággal összefüggő kedvezőtlen 
hatások enyhítésére a nyugdíjbiztosítási igazgatóság az állami szociális ellátó 
rendszer keretében egyszeri, egyösszegű támogatást nyújt.  
A kérelmeket a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél 2009. 
augusztus 1-je és 2009. november 30-a között lehetet benyújtani, mely határidőt 
2010. április 30-ra módosították.  
A lakosság körében nagyon nagy volt a krízistámogatás iránti érdeklődés, az 
érdeklődők számára előzetesen részletes felvilágosítást nyújtottunk, mivel a 
jogosultsági feltételek igen sokrétűek, ezáltal igen kevesen tudták ezt a 
támogatási formát igénybe venni. 
A jegyző megvizsgálja hogy a kérelmet megfelelően töltötték-e ki, valamint 
hogy a kérelmező a jogosultsági feltételeknek megfelel-e. Gondoskodik a 
kérelem elutasításáról amennyiben a támogatásra való jogosultsági feltételeknek 
nem felel meg. Amennyiben a feltételeknek megfelel, úgy igazolásával ellátva 
továbbítja a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé. 
 
Hivatalunknál összesen 13 kérelmet nyújtottak be, melyből 2 kérelem 
elutasításra került, a többi megfelelt a jogosultsági feltételeknek és továbbítottuk 
a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé. 
 
Lakásfenntartási támogatás 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak 
az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A 
lakásfenntartási támogatás tekintetében I. fokon a polgármester dönt. II. fokon a 
Képviselőtestület jár el.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. 
és 39. §-ai szabályozzák a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 
feltételeit.  
 
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének /2010. évben: 28.500.- Ft/ 150 %-át, 
/42.750.- Ft-ot/ feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás 
havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja.   
 
Normatív lakásfenntartási támogatásban 2010. szeptember 30. napjáig 52 
személyt részesítettünk 1.680.500.- Ft összegben. A fenti összeg 90 %-át az 
önkormányzat visszaigényli. 
 



Helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható az önkormányzat közigazgatási 
területén fekvő lakásra vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő 
kérelmező részére. 
Egyszemélyes háztartás esetén, illetve ha a háztartásban élő személyek több 
mint a fele gyermek vagy fogyatékos személy, feltéve hogy a háztartásban az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének   28.500.- Ft-nak a 250 %-át. 71.250.- Ft-ot  és a 
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20 
%-át meghaladja. 
A fentiekbe nem tartozó háztartás esetében lakásfenntartási támogatás akkor 
nyújtható ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át 64.125.- Ft és a 
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 25 
%-át meghaladja. 
 
A helyi lakásfenntartási támogatás elbírálásánál a Képviselőtestület 
rendeletében meghatározza a lakásfenntartási támogatás szempontjából 
elfogadott lakás nagyságát, a lakásfenntartás elismert havi költségét  éves és 
fűtési támogatás esetében egyaránt,. valamint a lakásfenntartási támogatás havi 
összegét. 
Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra az a kérelmező, aki életvitelszerűen 
nem lakik abban a lakásban, melyre a támogatást kéri.  
 
2010. szeptember 30. napjáig helyi lakásfenntartási támogatásban 53 személy 
részesült 2.016.000.- Ft összegben.    
Az elutasított lakásfenntartási határozatok száma 12 volt. 

 

Lakossági kamatmentes kölcsön 

A korábbi évekhez hasonlóan 2010. évben is volt lehetőség lakossági 
kamatmentes  kölcsön igénybevételére. A kérelmeket első körben március 31-ig 
lehet benyújtani. A  kamatmentes kölcsön céljára elkülönített összeg legfeljebb 
75%-a kerül felhasználásra, a fennmaradó összeget a benyújtási határidőn túl 
keletkezett és indokolt kérelmekre fenntartjuk, illetve használjuk fel október 
hónapban. Határidőn túl egy kérelem érkezett, de a kérelmező kérelmét 
visszavonta. 2010-ben a felosztható lakossági kamatmentes kölcsön összege 
2.300.000.-Ft, ebből egy család részesült  lakásfelújítás céljából 200.000.-Ft 
támogatásban. 
 
Időskorúak járadéka 
 
Az  időskorúk járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező 
időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési Önkormányzat 
jegyzője időskorúak járadékában részesíti azt a 



- reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt 
lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-át, 

- az egyedülálló,  a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75. évesnél 
fiatalabb személyt,  akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,  

- az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.    

Jelenleg az Önkormányzatnál időskorúak járadékában 2 fő részesül. 

 

Aktív korúak ellátása 

Az aktív korú munkanélküli személyek részére az 1993.évi III.tv. 33.§-a   
alapján kétféle ellátási forma állapítható meg.  

Azok az aktív korúak akik a munkanélküli ellátásból kerültek ki és 55 . 
életévüket még nem töltötték be, továbbá megfelelnek a törvény által 
meghatározott jövedelmi és vagyoni viszonyoknak azok a személyek részére 
rendelkezésre állási támogatás kerül megállapításra. A rendelkezésre állási 
támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, 
jelenleg 28.500.-Ft.  

Azok az aktív korúak ellátására jogosult személyek akik egészségkárosodottnak 
minősüknek, vagy az 55. életévüket betöltötték  rendszeres szociális segélyre 
jogosultak.  
Jelenleg  16 fő részesül rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási 
támogatás  2010. évben 42  fő részére lett  megállapítva. Azok a személyek 
akiknek az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításra került , vagy   
előzetesen együttműködő személyek, közcélú munka keretében 
foglalkoztathatóak. Jelenleg 27 fő végez közcélú munkát a Polgármesteri 
Hivatalban, továbbá az intézményekben.  

 
Átmeneti segély 
 

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére a 
polgármester átmeneti segélyt állapít meg.  
Nem állapítható meg átmeneti segély, akinek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló, valamint 
nyugdíjasok esetén a nyugdíjminimum kétszeresét.  
Az átmeneti segély évente négy alkalommal állapítható meg. A segély mértéke 
évenként és háztartásonként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum összegének 
háromszorosát.  
Különös méltánylást igénylő esetben fentiektől eltekintve a polgármester egyedi 
elbírálás alapján is megállapíthat átmeneti segélyt. 



Különös méltánylást igénylő esetnek minősül: 

 ha a kérelmező olyan betegségben szenved, amelynek költségei más 
támogatási formákból származó bevételeivel együtt is saját magának vagy ha 
tartásra köteles, az általa eltartott személyek létfenntartását veszélyezteti; 

 ha a kérelmező közüzemi tartozásinak következményei miatt saját magának, 
vagy ha tartásra köteles, az általa eltartott személyeknek az élete, testi 
épsége, egészsége veszélyben van.  

 Ha a kérelmező lakhatása veszélybe kerül, vagy lakhatását elvesztette. 

 Ha bűncselekmény következtében a kérelmezőnek, vagy ha tartásra köteles, 
az általa eltartott személyek létfenntartása veszélyben van. 

 Ha a családfenntartó elhalálozása folytán a kérelmezőnek, vagy ha tartásra 
köteles, az általa eltartott személyek létfenntartása veszélyben van. 

 
2010. szeptember 30. napjáig 170 személy részére 274 esetben, melyből 
méltányossági alapon 47 esetben került átmeneti segély megállapításra összesen 
2.782.000.-Ft értékben.  
 
Az év folyamán 4 kérelem került elutasításra, melynek indoka az egy főre jutó 
jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott mértéket. 
 
 
Ápolási díj  
 
Ápolási díjra jogosult a nagykorú hozzátartozó (Ptk. 685.§ b) pontja), ha 
önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló  
a) súlyos fogyatékos, vagy  
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását végzi, illetve  
c) a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott 
feltételek fennállása esetén ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, 
aki állandó és tartós gondozásra szoruló 18. életévét betöltött tartósan beteg 
személy gondozását végzi. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelenleg hatályos 
rendelete értelmében az ápolási díj tekintetében a polgármester dönt, II. fokon a 
Képviselő-testület jár el.  
A c) pontban megjelölt 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolása 
esetén a jogosultság megállapításának feltétele, hogy a kérelmező és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át ne haladja meg.  
 
Az illetékes módszertani intézmény szakvéleménye alapján fokozott ápolást 
igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy 
részére emelt összegű ápolási díj kerül megállapításra.  



  
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha 
- az ápolt személy  két hónapot meghaladóan fekvő-beteg gyógyintézeti 

kezelés alatt áll, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális 
intézményi ellátásban, illetve óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, 
illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, kivéve ha 

a) a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások 
időtartamát nem haladja meg, vagy 

b) az óvoda, az intézmény igénybevétele illetőleg a felsőoktatási látogatási 
kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy 

c) az intézmény látogatása illetve igénybevétele csak az ápolást végző személy 
rendszeres közreműködésével valósítható meg. 

- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási 
díj összegét, 

- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 
tanulója, hallgatója, 

- keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés 
kivételével- a napi 4 órát meghaladja. 

 
Az ápolási díj összege:  
a) súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18. év alatti tartósan beteg személy 
ápolása esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege (2010-ben 
bruttó: 28.500.- Ft),  
 
b) fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy gondozása estén a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-a (2010-ben bruttó: 
37.050.- Ft),  
 
c) 18. életévet betöltött, tartósan beteg személy ápolása esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a (2010-ben bruttó: 22.800.-Ft) 
 
Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. A települési 
önkormányzat a folyósítás időtartamára a társadalombiztosítási járulék 
nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett.  
Az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos szakorvosi igazoláson 
alapuló igazolását, arra vonatkozóan, hogy az ápolt személy tartós beteg és 
állandó és tartós gondozásra szorul. 
 
2010. szeptember 30. napjáig méltányos alapon átlag 27 fő, alanyi jogon 16 fő, 
emelt összegű 4 fő, részesült ápolási díjban mindösszesen 9.488.125.-Ft került 
kifizetésre.  
Év közben 16 új megállapítás és 10 megszüntetés volt, 4 esetben a kérelem 
elutasításra került, melynek indoka a családban az egy főre jutó jövedelem 
meghaladta a jogszabályban meghatározott mértéket. 



 
Tiszteletdíjas gondozás 
 
Tiszteletdíj állapítható meg annak, aki ápolási díjra nem jogosult, de arra 
rászoruló személy ápolását végzi. Az ápoló és az ápolt személy is csak 
budakalászi állandó lakos lehet.  
A tiszteletdíj az ápolt személyek számától függetlenül havi 10.000.-Ft.  
A tiszteletdíj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos 
igazolását, mely az ápolás indokoltságát igazolja melyet a helyszínen végzett 
környezettanulmány is alátámaszt. 
Jelenleg egy fő részesül tiszteletdíjban. 
 
 
Újszülöttek támogatása 
 
Az önkormányzat a Budakalászon állandó lakóhellyel rendelkező újszülöttek, 
születésük alkalmával egyszeri támogatásra jogosultak. (összege 2010. évben 
12.000.-Ft) A népesség-nyilvántartás adatai alapján a támogatás az édesanya 
részére postai úton történő utalással kerül kifizetésre.  
2010. évben  72 édesanya részére került megállapításra a támogatás. 
 
 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
A szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az 
állam és az önkormányzat biztosítja. A személyes gondoskodás magába foglalja 
a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. 
Városunkban az alapszolgáltatásokat pl.: étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
nappali ellátás a Kalász Idősek Klubja látja el.  
Szakosított ellátás (pl.: ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs 
intézmény) településünkön nincs az arra rászorulókat a megyei fenntartású 
intézményekbe tudjuk beutalni. Az év folyamán 2 fő kérte ápolást, gondozást 
nyújtó intézménybe történő beutalását. A megyei intézmények túlzsúfoltak a 
várakozási idő akár több év is lehet, a beutalások évente felülvizsgálatra 
kerülnek. 
 
A személyes gondoskodást igénybe vevő személyek részére a jegyző 
jövedelemvizsgálatot végez, mely alapján jövedelemigazolást állít ki.  
2010. szeptember 30. napjáig 51 esetben végeztünk jövedelem vizsgálatot. 
 
 
Közgyógyellátás 
 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére az egészségi 
állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentése 



érdekében nyújtott hozzájárulás. Jövedelmi helyzetének vizsgálata nélkül 
(alanyi jogon) jogosult a kérelmező közgyógyellátás igénybevételére az alábbi 
jogcímeken: 
- az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, 
- a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, 
- a pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott, 
- a központi szociális segélyben részesülő, 
- a rokkantsági járadékos, 
- az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti 
nyugellátásban, 
- az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi 
pótlékban részesül. 
 
A fenti jogcímek esetében a közgyógyellátásra való jogosultság 2008. január 01. 
napjától két év időtartamra kerül megállapításra. Azon kérelmező esetében, 
akinek a közgyógyellátási igazolvány érvényességének időtartama alatt a 
közgyógyellátásra való jogosultság kiállításának alapjául szolgáló jogcímre 
vonatkozó igazolása lejár, a jogosultsági feltétel további fennállását igazolnia 
kell, ellenkező esetben a közgyógyellátásra való jogosultsága megszüntetésre 
kerül. Alanyi jogon 2010. szeptember 30. napjáig 81 személy részére 
állapítottunk meg közgyógyellátásra való jogosultságot. 
 
Normatív alapon közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek esetében a 
havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a 2850.- Ft-ot meghaladja és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 28.500.- Ft-ot nem haladja meg, 
egyedül élő esetében a havi jövedelemhatár 42.750.- Ft 
Normatív alapon 18 személy részére állapítottunk meg közgyógyellátásra való 
jogosultságot. 
 
A szociális ellátásokról szóló többször módosított 2/2002. (II.11.) számú Kpvt. 
rendelet 29. és 30. §-ai szabályozzák a méltányosságból igénybevehető 
közgyógyellátásra való jogosultság megállapításának feltételeit. 
Méltányosságból szociálisan rászorult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó 
havi jövedelme a 68.400.- Ft-ot nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költségének a mértéke az  5.700.- Ft-ot meghaladja. Az összes gyógyító 
ellátás havi költségét – a háziorvos igazolása alapján – a Közép-magyarországi 
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár állapítja meg. 
 
Méltányosságból 41 személy részére állapítottunk meg közgyógyellátásra való 
jogosultságot. Az egyéni és az eseti (évi 6000.- Ft) gyógyszerkeret összege után 
az önkormányzat térítési díjat utal át az egészségbiztosítási szerv részére, 
melynek összege 2010. szeptember 30. napjáig 1.099.620.- Ft volt.  Az 
elutasított kérelmezők száma 32. Egy esetben a kérelmező a hiánypótlási 
felhívásnak nem tett eleget, ezért az eljárás megszüntetésre került.  
 



 
Egészségügyi szolgáltatás 
 
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultságot 
igazoló hatósági bizonyítványt állítunk ki annak a kérelmezőnek, aki nem 
biztosított és más jogcímen az egészségbiztosítási szolgáltatás igénybevételére 
nem jogosult. A szociális rászorultság annak a személynek kerül megállapításra, 
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 34.200.- Ft-ot nem haladja 
meg,  egyedül élő esetében a jövedelemhatár 42.750.- Ft és vagyonnal nem 
rendelkeznek.  A hatósági bizonyítvány érvényességi ideje egy év, jelenleg 37 
személy rendelkezik érvényes hatósági bizonyítvánnyal. Elutasítás nem volt.                                                  
 
 
Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei 
 
Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége 
következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de  
életvitelszerűen nem ágyhoz kötött  és a járás, terhelhetőség, valamint 
tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése 
során - a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet  2. számú melléklete szerinti I. 
fokú orvosi szakvélemény alapján - pontjainak száma 7 vagy ennél több.   
 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei:  
- személygépkocsi szerzési támogatás, 
- személygépkocsi átalakítási támogatás, 
- közlekedési támogatás. 
 
Személygépkocsi szerzési támogatásra való jogosultságot 1 kérelmező részére e 
hosszabbítottunk meg. Az igény kielégítéséről a Közép-magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által létrehozott 
bizottság döntött és kérelmezőnket 300.000.- Ft-os szerzési utalványban 
részesítette. Átalakítási támogatás iránti igény nem merült fel.  
 
Közlekedési támogatás 19 személy részére  217.000.- Ft összegben került 
kifizetésre melyet 100 %-ban visszaigényeltünk a kincstártól. Elutasított 
határozat 2 volt, egy esetben hiánypótlás nem teljesítése miatt az eljárás 
megszüntetésre került. 
 
 
Temetési segély, köztemetés 
 
Temetési segély 30 nehéz helyzetbe került család részére került megállapításra  
474.300.-Ft  összegben.   



A szociális törvény értelmében  a haláleset helye szerint illetékes önkormányzat 
polgármestere önkormányzati hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy  
közköltségen történő eltemettetéséről, ha  
- nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy  
- az eltemettetésre köteles személy a temetésről nem tud gondoskodni.  
Köztemetés 2010. évben 6 esetben lett elrendelve, a felhasznált összeg összesen 
512.120.-Ft .  
 
 
A Magyar Vöröskereszt az Európai Uniós Élelmiszersegély Program keretén 
belül támogatást ajánlott fel a városban élő rászorulók családok részére.  
A támogatást igénybe vételéhez különböző rászorultsági kategóriákat 
állapítottak meg: (1) létminimum közelében élők, (2) kisnyugdíjasok, (3) 
hátrányos szociális helyzetű gyermekek. 
2009. nyarán 1100 kg lisztet, 2009. nyarán 2500 kg tartós élelmiszert (liszt, 
cukor, tej, instant leves) kaptunk.  
2010. nyarán 800 kg liszt, 672 kg spagetti, 320 kg keksz és 140 kg cukor 201 
szociálisan rászoruló személy részére került kiosztásra.  
Az Igazgatási Iroda a Vöröskereszt munkatársával együttműködve szervezte 
meg a szállítást és a kiosztást, melyet a megadott nyomtatványokon kellett 
dokumentálni. 
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