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Tárgy:  Beszámoló a Polgármester igazgatási hatáskörben és a Népjóléti Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
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A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 

Tárgy:  Beszámoló a Polgármester igazgatási hatáskörben és a Népjóléti Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Polgármester igazgatási hatáskörben hozott döntései: 
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. 
 
Települési támogatás (átmeneti segély): 
2017. évben 46 fő részesült átmeneti segélyben, összesen 472.000.-Ft összegben. 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.  
 
Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás): 
2017. évben 41 fő gyermek részesült rendkívüli gyermekvédelmi segélyben összesen: 
234.985.- Ft összegben. 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 
(2017. évben 14.922.- Ft) a hatályos árak figyelembevételével. 2 alkalommal fizettünk 
összesen 29.850.-Ft összegben.  
 
Újszülöttek támogatása: 
2017. évben 63 újszülött részére fizettük ki a támogatást, gyermekenként 10.000.- Ft 
összegben. 
 
A Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntési:  
 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 2/2015.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 2.§.a) pontja alapján a 
Népjóléti Bizottság jár el a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a méltányosságból 
adható rendszeres gyermekvédelmi támogatás tekintetében. Ezen támogatási forma 
igénylésének feltételeit fenti rendelet 16.§-a szabályozza.  
A rendelet értelmében rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege 2.000.-
Ft/hó/gyermek.  
 
2017. évben nem érkezett rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti 
kérelem. 
  
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:  
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1. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott 
igazgatási hatáskörökben 2017. évben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László 

2. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottság 2017. évi 
átruházott hatásköri beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László 
 
Budakalász, 2018. január 11. 
 
         Rogán László 
         polgármester 


