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Tárgy:  Javaslat méltányosságból adható rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
megállapítására 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Tisztelt Népjóléti Bizottság! 
 

Pálinkás István Gáborné Budakalász, Táncsics M. u. 19/5. szám alatti lakos kérelemmel 
fordult irodánkhoz, melyben gyermeke részére méltányosságból adható rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás megállapítását kérte.  
 
A család fenti címen egy 36 négyzetméteres, összkomfortos önkormányzati bérlakásban 
lakik. A családnak lakbér tartozása nem áll fenn. 
 
Pálinkás István Gábor munkaviszonyából származó jövedelme 55.568.-Ft. 
A család bevételét az édesanya részére folyósított 46.600.-Ft családi pótlék, és a Magyar 
Posta Zrt-nél kézbesítőként szerzett jövedelme, 104.443.-Ft adja, mely alapján a családban az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem 41.332.- Ft. 
 
A családban nevelkedő Váli Tímea (1995.) a Varga István Kereskedelmi Szakközépiskolában 
teljesítette tankötelezettségét, munkát azonban még nem kapott, regisztrált munkanélküli. 
Pálinkás Kinga (2006.) állapotának javulása érdekében több kezelésben is részesült, a 
gyermek születési sérülése miatt központi idegrendszeri végtagbénulásban szenved.  
 
A szegedi klinikán Kinga háromszor esett át felkar korrekciós műtéten, mely után szükséges 
intenzív elektroterápiás kezelése is, hogy ne sorvadjon tovább az izomzata, továbbá heti 1 
úszás és 1 gyógytorna is szükséges. 
A család anyagi lehetőségeit meghaladja a gyermek rehabilitációjához szükséges komplex 
mozgásfejlesztés, a Gézengúz Alapítvány 2006. 08. 24 óta részesíti komplex diagnosztikai és 
terápiás ellátásban. 
A Gézengúz Alapítványnál Pálinkás Kinga rendszeres hidroterápiás foglalkozása, egyéni 
gyógytorna kezelése és az állapotából adódóan szükségessé vált pszichológiai ellátása, mely 
2016. évben havonta 32.000 Ft-tal terheli meg a család költségvetését. (Kinga állapotának 
leírása a mellékletben a Gézengúz Alapítvány igazolásában olvasható) 
 
Az Önkormányzata az alábbiak szerint tud a család segítségére lenni:  
 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 2/2015. (II.20. ) számú rendelet 16 § -a alapján az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, mely 
jelenleg 42.750.-Ft.  
A rendelet (1) bekezdése értelmében rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege 2.000 

Ft-ig terjedhet.  



A Népjóléti Bizottság a jövedelmi viszonyoktól és a támogatás havi összegének mértékétől 

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.” 

 
A családban, mint veszélyeztetettségi tényező megtalálható, hogy a gyermek tartósan beteg.  
A támogatás összegét tekintve a családnak havi 32.000.-Ft támogatásra lenne szüksége a 

gyermek fejlesztéséhez. 

Kérem Tisztelt Népjóléti Bizottságot, hogy Pálinkás Kinga gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi támogatása tárgyában hozza meg az alábbi alakszerű határozatát:  

 
Határozati javaslat: 

 
 

Pálinkás István Gáborné 2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19/5. szám alatti lakos kérelmére 
Pálinkás Kinga (Budapest, 2006. 04. 09. anyja neve: Lecza Enikő) részére összesen: 32.000.-
Ft, azaz harminckettőezer forint méltányosságból adható rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást állapít meg 2016. január 1. napjától kezdődően 2016. december 31. napjáig - 
különös méltányosságból - a Népjóléti Bizottság ___/2016. (II….) számú határozata alapján.  
 
Felkérem a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda Pénzügyi Osztályát, hogy a 
megállapított támogatás havi összegét minden hónap 5. napjáig a kiskorú törvényes 
képviselője Pálinkás István Gáborné részére a CIB Banknál vezetett 10701207-65419959 
számú folyószámlájára utalja át.  
 
Felhívom a törvényes képviselő figyelmét arra, hogy minden olyan változást (lakcím, 
jövedelem, tanulói jogviszony megszűnése) amely a támogatás folyósítását érinti a 
Lakosságszolgálati- és Szervezési Irodánál 15 napon belül be kell jelentenie. Ha bejelentési 
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a jogtalanul felvett segély összegét köteles 
visszafizetni.  
 
Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Budakalász Város Képviselő-
testületéhez címzett, de a Lakosságszolgálati- és Szervezési Irodánál benyújtott, 
illetékmentes fellebbezéssel élhet. 

I n d o k o l á s 
 
Pálinkás István Gáborné rendszeres gyermekvédelmi támogatás méltányosságból történő 
megállapítása iránti kérelemmel fordult irodánkhoz.  



A család körülményeire, a gyermek számára szükséges fejlesztések biztosítására, a családban 
az egy főre jutó havi nettó jövedelemre tekintettel a méltányosságból adható rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás különös méltányosságból történő megállapítása indokolt, mely 
támogatásra való jogosultságot a Népjóléti Bizottság a ___/2016. (II. .) NJB. számú 
határozatával megállapította.  
 
Hatáskörömet Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
szóló 2/2015. (II.20. ) számú rendelete, illetékességemet a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 21. § (1.) bekezdés a.) pontjára 
alapítottam.  
Határozatom Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
szóló 2/2015. (II.20. ) számú rendelet 16 § -án alapul. 
A fellebbezés illetékmentességéről az 1990. évi LXXXXIII. tv. 33.§ (2.) bekezdés 18. pontja 
rendelkezik.  
 
Budakalász, 2016. február 9. 
 
 
 Tolonics István 
 Népjóléti Bizottság elnöke 
 
 
 
Határidő: A határozat kiadmányozását követő 3 napon belül  
Felelős:  dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 
 
Budakalász, 2016. február …  

 


