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E L ŐT E R J E S Z T É S 

Tárgy:  Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott 

döntésekről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 2/2015.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 2.§.b) pontja alapján a 
polgármester jár el a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben települési támogatás 
keretében adható átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, 
valamint az újszülöttek támogatása tekintetében. 
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére a polgármester átmeneti segélyt 
vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. Közeli hozzátartozója 
eltemettetéséről gondoskodó rászoruló részére temetési segélyt ad. Az állandó budakalászi 
lakóhellyel rendelkező újszülött részére újszülöttek egyszeri támogatását nyújtja.  
Nem állapítható meg települési támogatás annak, 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. 
Fentiek nem vonatkoznak az újszülöttek támogatására, mely jövedelemhatár nélkül 
valamennyi budakalászi gyermeknek adható. 
 
Átmeneti segély: 
 
2015. évben kb 150 fő részesült átmeneti segélyben összesen 250 esetben. Ez a támogatási 
forma 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.  
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
 
2015. évben kb 200 fő gyermek részesült rendkívüli gyermekvédelmi segélyben. Ez a 
támogatási forma gyermekenként 3-5000.-Ft közötti támogatást jelent alkalmanként és 3 
havonta igényelhető. A legtöbb család évente 4 alkalommal igényelte.  
 
A jövedelemhatár 42.750.-Ft/fő családoknál, gyermeküket egyedül nevelőknél, 57.000.-Ft.  
 
Temetési segély: 
 
A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 12,5%-a 
(2015. évben 20.985.- Ft) a hatályos árak figyelembevételével. 
 
4 fő részére került kifizetésre összesen 83.940.-Ft összegben.  
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Újszülöttek támogatása: 
A polgármester a Budakalászon állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülöttek 
részére 10.000.-Ft egyszeri támogatást állapít meg jövedelemhatárra tekintet nélkül.  
2015. évben 66 újszülött részére fizettük ki a támogatást. 
 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott igazgatási 
hatáskörökben 2015. évben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László 
 
Budakalász, 2016. február 10. 
 
 
                                                                                            Rogán László 
                                                                                                                     polgármester 


