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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

2/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete  
a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről 
 

(Egységes szerkezetben a 12/2015.(IV.30.) számú önkormányzati rendelettel.) 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 26.§-ában, 
32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, és a 134/E.§-ában, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § és 29.§-
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 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 

 

I.Fejezet 

Általános rendelkezések 

1.§ 

A rendelet hatálya 

 (1) A rendeletet hatálya kiterjed Budakalász Város közigazgatási területén lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. §-ában, valamint a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban 
Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre. 

(2) Az Sztv-ben meghatározott feltétel szerint a rendelet hatálya a város területén 
tartózkodó hajléktalanokra, valamint a Sztv. 7. § (1) bekezdése szerinti rászorulókra is 
kiterjed.  

(3) A rendelet 11, 12, 14., 15., 16., §-aiban szabályozott ellátási formák a  
Budakalászon lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a városban élő személyek 
részére állapítható meg.1 

2.§ 2 

Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket, Budakalász Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete,  

a)  Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének Népjóléti Bizottságára 
ruházza át a 16.§ tekintetében,  
                                                           
1 Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(IV.30.) rendelete. Hatályos 2015. május 1. 
napjától. 
2 Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(IV.30.) rendelete. Hatályos 2015. május 1. 
napjától. 
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b)  Budakalász Város Polgármesterére ruházza át a 11., 12, 15, 17., §-ok tekintetében és  
c) Budakalász Város Jegyzőjére ruházza át a 14.§ tekintetében. 

3.§  

Szociális ellátások formái 

 

 (1)  A szociális rászorultságtól függő ellátások formái: 

         a) pénzbeli támogatások 

         b) természetbeni támogatások 

(2)  A szociális rászorultságtól függő pénzbeli települési támogatás formái: 

            a) átmeneti segély (Rendkívüli települési támogatás)  

b.)  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Rendkívüli 
települési támogatás)  

      c) lakásfenntartási támogatás 

d) temetési segély    

    e) rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

    f) újszülöttek egyszeri támogatása 

 (3)  A természetben nyújtott szociális ellátások formái: 

        a) természetben adott települési támogatás 

    b) köztemetés 

 (4)  Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

    a)  nagykorúak napközbeni ellátása 

 a) gyermekjóléti szolgálat  

 b) gyermekek napközbeni ellátása 

4.§ 

 Adatkezelés 

(1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 
fenntartása és meszüntetése céljából az Szt. 18-19§-ban foglaltaknak megfelelően 
országos és helyi nyilvántartást vezet.  

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozását a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül 
köteles az önkormányzatnak bejelenteni.  
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II. Fejezet 
 

Eljárási rendelkezések 
5.§ 

 (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket Budakalász 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál kell benyújtani 
személyesen, vagy törvényes képviselő útján, illetve postán. 

(2) A gyermekek ellátásához tartozó pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-
oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó 
intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó 
társadalmi szervezet is kezdeményezheti. 

6.§ 

A szociális ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

-a kérelmező nevét, 
-születési helyét, idejét, 
-anyja nevét, 
-társadalombiztosítási azonosító jelét, 
-családi állapotát, 
-állandó lakcímét, 
-tartózkodási helyét, 
-a kérelmezővel egy háztartásban élők személyi adatait. 
- 

7.§ 

(1) A szociális ellátások benyújtásakor a kérelmező köteles saját, illetve családja 
vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni. Rendszeres jövedelmek 
esetében irányadó három hónap, egyéb jövedelmek esetében egy év. Egyéni vállalkozó 
jövedelmének igazolásához az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása 
szükséges. 

(2) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és 
házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj 
összegével. 
 
(3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhető 
jövedelmeknél a 3 hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az 1 évet kell figyelembe 
venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós 
romlás vélelmezhető. 
 
(4) A jövedelemszámításnál közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell 
figyelembe venni: 

- a szülőt, a szülő házastársát, vagy élettársát, 
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 
-a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 
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- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton 
egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermeket, 
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermeket, 
- az előzőekbe nem tartozó, a Családról, a házasságról és a gyámságról szóló 1952. 
évi IV. törvény (továbbiakban Csjt.) alapján a szülő, vagy házastársa által eltartott 
rokont. 
- A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni 
azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen 
diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot 
meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül. 

 
(5) Amennyiben a kérelmező az előző bekezdésben megjelölt igazolásokat nem 
csatolja, úgy 8 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani. 

(6) Az igények elbírálása során a Polgármesteri Hivatal a kérelmező által közölt 
adatokat, tényeket, nyilatkozatot, valamint a szociális helyzetet 
környezettanulmány során  ellenőrizheti, a vagyoni helyzetre vonatkozó 
nyilatkozatban foglaltak ellenőrzésést kezdeményezheti, illetve ebből a célból 
más, illetékes Polgármesteri Hivatalt vagy más hatóságot kereshet meg. 
 

(7) A gyermekekhez kapcsolódó ellátások igényléséhez a körülmények 
bizonyítására az alábbi igazolásokat kell becsatolni: 

a.) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés 
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, 

b.) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó 
megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet, 

c.) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó 
igazolást, 

d.) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 
esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony 
fennállásáról. 

 
(8)  Újszülöttek támogatásának igényléséhez formanyomtatvány áll 

rendelkezésre, melyhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, 
illetve lakcímkártyájának másolatát.  

 

8. § 

A pénzbeli és a természetbeni szociális támogatások -kivéve a lakásfenntartási 
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi támogatást és a temetési segélyt- a 
támogatás jogcímétől függetlenül negyedévente egy alkalommal állapíthatók meg. 

9.§ 

A Polgármester, a Népjóléti Bizottság és a Jegyző által átruházott hatáskörben hozott 
érdemi határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Budakalász Város 
Képviselő-testületéhez címzett, a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott fellebbezéssel 
lehet élni.  
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10.§ 

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megszüntetésére és megtérítésére az Sztv.17-§-
ban foglaltak az irányadók. 

 

III. Fejezet 
Pénzbeli támogatások 

11.§ 

Az átmeneti segély 

(1) Átmeneti segély, mint települési támogatás állapítható meg annak a személynek, 
aki a szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg, 
és nincs vagyona.  

(2) Az átmeneti segély egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 3.000 Ft és nem 
lehet több, mint 5000.-Ft.  

(3) Pénzbeli települési támogatás természetben is adható, amennyiben az a szociálisan 
rászorult személy számára a segítség nyújtás érvényesülése érdekében. 

12.§ 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mint települési támogatás állapítható meg 
annak a személynek, aki a rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal 
küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át és nincs vagyona, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 
200 %-át nem haladja meg.  

(2) A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb gyermekenként, mint 3.000 Ft 
és nem lehet több, mint 5000.-Ft.  

(3) Pénzbeli települési támogatás természetben is adható, amennyiben az a szociálisan 
rászorult személy számára indokolt. 

13.§ 

Méltányosság 

(1) A Polgármester az e rendeletben szabályozott átmeneti segélyt és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha 
az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában vagy az egyedül élő; 
egyedülálló kérelmező esetén az előírt jövedelmi feltételektől legfeljebb 15 %-kal tér 
el, feltéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően 
igazolja, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően az alábbi körülmények 
valamelyike fennáll:  
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a) kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, 
illetve 6 hónap belül történt házasság felbontása miatt a kérelmező családjában az egy 
főre jutó jövedelem legalább 50%-kal csökkent,  

b) kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,  

c) a kérelmező háztartásában életvitelszerűen élő, nagykorúvá vált gyermek, a kérelem 
benyújtását megelőző hat hónapon belül új lakcímet vagy tartózkodási helyet létesített,  

d) 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa 
álláskeresővé vált és nem részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy 
rendszeres szociális segélyben,  

e) a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége, balesete 
miatt végzett ápolás, gondozás okán kérelmező 30 egymást követő napot meghaladóan 
táppénzt vesz igénybe,  

f) kérelmezőt és családját elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet sújtotta és az eset 
összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmező vagy családja 
létfenntartását veszélyeztetné.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása az  

a) pont esetében a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a házasság felbontását 
megállapító bírósági végzés és a jövedelemigazolások; a  
b) pont esetében a magasabb összegű családi pótlékban vagy a fogyatékossági 
támogatásban vagy a gondozott személy után nyújtott ápolási díjban való részesülésről 
szóló igazolás; a  
c) pont esetében az új lakcímet igazoló lakcímkártya; a  
d) pont esetében az álláskeresési járadék folyósításáról szóló szelvény és az 
álláskeresőként történő nyilvántartásban állásról szóló Munkaügyi Központ által 
kiállított hatósági bizonyítvány; az  
e) pont esetében a kórházi kezelési zárójelentés és kérelmező nyilatkozata a 
munkavégzési kötelezettség teljesítésének akadályozásáról, a táppénz 
igénybevételének igazolása; az  
f) pont esetében az elemi kár felméréséről szóló biztosítási jegyzőkönyv vagy a 
kárfelmérést végző szerv hivatalos szakvéleményének benyújtásával igazolható.  
 
(3) Méltányosság kérelmező és családja esetében az adott naptári évben egy 
alkalommal gyakorolható. 

14.§ 

 Lakásfenntartási támogatás 

(1) Lakásfenntartási támogatás állapító meg annak a kérelmezőnek, akinek családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
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150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg, és nincs 
vagyona.3 

(2) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, egyszeri összege nem 
lehet kevesebb, mint 2.500.-Ft és nem lehet több mint 5.000.-Ft.  

(3) Önkormányzati tulajdonú bérlakás esetében a támogatás a lakbér összegének 
csökkentésére vagy lakbérhátralék csökkentésére is fordítható.  

15.§ 

Temetési segély  

(1) Temetési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki közeli hozzátartozó 
eltemetéséről gondoskodik. 

(2) Nem állapítható meg temetési segély, ha a kérelmező háztartásában az egy főre 
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, 
egyedülálló esetén kétszeresét meghaladja. 

(3) A temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 
12,5%-a.  

(4) A temetési támogatás kérelemhez be kell nyújtani a kérelmező nevére szóló 
temetési számlák és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.  

16.§ 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

(1) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, 
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 
összegét legfeljebb 50%-kal meghaladja és a családban történő nevelkedés nem áll a 
gyermek érdekével ellentétben, valamint a családban az alábbi veszélyeztetettségi 
tényezők valamelyike megtalálható: 
 a, gyermeket/gyermekeket egyedül nevelő szülő, 
 b, a gyermeket/gyerekeket gondozó(k) tartósan munkanélküli és együttműködik 

az illetékes munkaügyi központtal, 
 c, a gyermeket/gyermekeket gondozó(k) tartós beteg, 
 d, a gyermek/gyermekek után emeltszintű családi pótlékot kap. 
(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként havi 2.000.-Ft. 
Annak a gyermeknek a részére, akinek a Gyvt. 19-20.§-aiban szabályozottak szerint 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, részére rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás nem állapítható meg.  

(3) A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi támogatás a gyermek 
nagykorúvá válása esetén is megállapítható, illetve a már megállapított támogatás 
tovább folyósítható: 
a) ha a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de 

legfeljebb 23. életévének betöltéséig; 
                                                           
3 Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(IV.30.) rendelete. Hatályos 2015. május 1. 
napjától. 
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b) amennyiben a gyermek a nagykorúvá válása előtt is részesült rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban, ha felsőfokú iskola nappali tagozatán tanul és 25 
életévét még nem töltötte be; 

(4) Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló 
kérelmet a hónap 16. napját megelőzően nyújtják be, úgy egész havi, amennyiben 15-e 
után nyújtják be, úgy fél havi ellátást kell megállapítani az első hónapra. 

(5) A tárgyhónapra esedékes rendszeres támogatást a tárgyhónapot követő hónap 5. 
napjáig kell kifizetni. A kifizetés történhet pénztárból való közvetlen kifizetéssel vagy 
postai- vagy folyószámlára történő utalással. 

(6) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemben, valamint a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével 
vizsgálható. 

(7) Vagyoni helyzet vizsgálata akkor rendelhető el, ha az önkormányzat hivatalos 
tudomása, vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó 
család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő 
adatoknak. 

(8) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 
vagyonára is. 

(9) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozott időre szóló pénzellátás, a 
tárgyév december 31.-ig állapítható meg. A kérelmet évente meg kell újítani. 

(10) A Népjóléti Bizottság a jelen §-ban meghatározott jövedelmi viszonyoktól és a 
támogatás havi összegének mértékétől, és a (2) bekezdésben foglaltaktól különös 
méltánylást igénylő esetben eltérhet és egyedi elbírálás alapján is megállapíthat 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást: 

 ha a gyermek olyan betegségben szenved, amely különleges kezelést, fejlesztést, 
ellátást igényel, amelynek költségei más támogatási formákból származó 
bevételekkel együtt is a gyermeket gondozó család létfenntartását, a megélhetést 
veszélyezteti vagy azt jelentősen megnehezíti, a betegség kezeléséhez, a 
fejlesztéshez, ellátáshoz szükséges és ehhez közvetlenül kapcsolódó költségekre; 

 ha a gyermeket gondozó család közüzemi tartozásai miatt a család lakhatása 
veszélybe kerül, vagy lakhatását elvesztette, a közüzemi tartozások rendezésére 
illetőleg lakbérhez vagy albérleti díjhoz adott támogatásként. 

 
17.§ 

Újszülöttek támogatása 

Az állandó budakalászi lakóhellyel rendelkező újszülött részére annak törvényes 
képviselője útján egyszeri támogatás állapítható meg, amelynek összege tízezer 
(10.000,- Forint ). 
 

IV. Fejezet 
Természetben nyújtott szociális ellátások formái 

18.§ 
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A természetben adott települési támogatás 

 
(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és rendkívüli települési támogatás 

természetbeni ellátás formájában is nyújtható, a védelembe vett gyermek számára a 
támogatást természetben kell nyújtani. 

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás vagy annak egy része természetbeni 
ellátás formájában nyújtható különösen az általános iskolás korú gyermekek 
számára gyermekintézményi étkezési térítési díj (v. annak egy része) átvállalása 
céljára. 

(3) Természetbeni ellátásként lehet megállapítani a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást, vagy annak egy részét a középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanuló gyermek részére a tandíj, kollégiumi díj, albérleti díj, 
egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj (vagy annak egy része) átvállalása 
céljára. 

(4) Akkor lehet a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást vagy átmeneti segélyt természetbeni ellátás formájában megállapítani, 
ha  

(a.) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj 
támogatásra irányul, 

(b.) a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, 
illetve egyéb, a taníttatással-neveléssel kapcsolatba felmerült költségek 
tekintetében hátraléka keletkezett, 

(c.) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a 
pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítja. 

 
19.§  

Köztemetés 

 (1) A köztemetéssel kapcsolatos feladatokat az Sztv.48. §-ban foglaltak alapján kell 
ellátni. 

(2) A Polgármester az Sztv.48. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a 
köztemetés költségeinek megtérítésére hagyatéki hitelezői igényként történő 
bejegyzését elrendelő vagy a megtérítéséről rendelkező határozat kézhezvételét követő 
15 napon belül benyújtott kérelemre, méltányosságból engedélyezheti: 

a) a köztemetés költségének maximum 6 havi részletben történő megfizetését, ha 
az eltemettetésre köteles személy 

 
aa) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum kétszeresét (57.000) nem 
éri el, vagy 
ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 
másfélszeresét (42.750) nem éri el, 

b.)a köztemetés költsége megtérítésének legfeljebb 50 %-kal történő csökkentését, 
ha az  

eltemettetésre köteles személy 
ba) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum másfélszeresét (42.750) nem 

éri el,  
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vagy 
bb.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdijminimum 130%-át 
(37.050) nem éri el, 

c.) a köztemetés költsége megtérítésének elengedését, ha az eltemettetésre köteles 
személy 
ca.) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum 130% (37.050) nem éri 
el, vagy 
cb.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 120%-át 
(34.200) nem éri el.  

V. Fejezet 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
20.§ 

Alapellátások 
 

Budakalász Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat az 
alábbiak szerint biztosítja: 
 
a.) A Kalászi Idősek Klubja – mint Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában 
működő intézmény – által az alábbiak szerint:  

- nappali ellátás; 
- házi segítségnyújtás; 
- étkeztetés. 

 
b.) Az 1993. évi III. tv. 120.§-a alapján a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézményfenntartó Társulással kötött szerződés útján (2000 Szentendre, 
Városház tér 3.) fenntartott Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
(székhely: 2000 Szentendre, Szentlászlói u. 89.) által, a 2011. Budakalász, Táncsics 
Mihály u. 19. szám alatti ingatlan, mint feladatellátási hely biztosításával: 

családsegítés; 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 

c.) Budakalász Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását, nappali 
gondozás keretében, munkanapokon nyitva tartó bölcsőde és óvoda útján látja el a 
Gyvt. 42. és 42/A.§-aiban, valamint az önkormányzati fenntartású óvodákba történő 
jelentkezés, a felvételi/ átvételi eljárás rendjéről, az óvodai felvételi körzetek 
meghatározásáról szóló 14/2013. (IV.26.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint. 

21.§  

Helyi szociálpolitikai kerekasztal 

 

(1) Budakalász Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, a 
szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.  
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(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai Budakalász város polgármestere, a 
Népjóléti Bizottság elnöke, a Kalászi Idősek Klubjának vezetője és az intézmények 
gyermekvédelmi felelősei. 
 
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább 1 alkalommal ülést tart. 

 
22. §  

A térítési díjak 
 

Az intézményi térítési díj mértékét az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg. 
 

23.§  

Záró rendelkezések 

 (1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budakalász Város 
Önkormányzat képviselő testületének szociális ellátásokról szóló, 2/2002.(II.11.) 
számú, és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, 4/1998 (III.16.) számú 
rendelete. 

 
 
Rogán László       Dr. Udvarhelyi István Gergely  
polgármester       jegyző 
 

 

Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2015. február 19-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 
2015. február 20. napján megtörtént. 

 

Dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 


