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K I V O N A T 

 

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek 
Bizottsága 2020. február 25-én megtartott rendes zárt ülésén készült 
jegyzőkönyvből 
 

Tárgy:  Rendszeres gyermekvédelmi támogatás elbírálásáról  
 

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

23/2020. (II.25.) TSZHB határozat: 

 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének Társadalmi Szolidaritás és Humán 
Ügyek Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva, kérelemre indult eljárásban az alábbi 
döntést hozza: 
 

H a t á r o z a t 
 

Fekete Tímea 2011 Budakalász, ……. szám alatti lakos kérelmére Fekete Anna (sz.: …..), 
Fekete Nóra (sz.: ……..) gyermekei részére igényelt rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
tárgyában benyújtott kérelmét  

elutasítom. 
 
Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Budakalász Város Képviselő-
testületéhez címzett, de a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Irodánál 
benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel élhet. 
 

I n d o k o l á s 

 

Fekete Tímea 2020. január 13-án, rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása 
iránti kérelemmel fordult a Bizottsághoz, melyben Anna és Nóra nevű gyermekei részére 
étkezési díj fizetéséhez kért támogatást. 
 
Az ügyben környezettanulmány készült, mely alapján a család jövedelmi, vagyoni 
helyzetének feltárása megtörtént. A csatolt jövedelemigazolások alapján a családban az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem 34.547.-Ft, mely a rendeletben megszabott 42.750.-Ft-os 
jövedelemhatárt nem haladja meg. Ugyanakkor a család 2019-ben vásárolt egy Volkswagen 
Turán típusú személygépkocsit nagycsaládos kedvezménnyel. Ehhez az épületben külön 
lakásban élő szülők nyújtottak segítséget.  
Az autó jelenlegi értékét 3.000.000,- Ft-ban jelölte meg kérelmező. 



A környezettanulmány alapján megállapítható, hogy a család rendezett körülmények között 
él, 1+ 3 félszobás 67 m2-es családi házrészben, 3 gyermeket nevelnek. 
 
Az eljárás során rendelkezésre álló iratok, és a környezettanulmány alapján megállapítottam, 
hogy nem áll fenn olyan különös méltánylást igénylő eset, mely a család létfenntartását, 
megélhetését veszélyezteti, vagy azt jelentősen megnehezíti. 
 
Fentiek alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
 
Határozatom Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
szóló 2/2015. (II.20.) számú rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 16.§-án alapul. 
Hatáskörömet és illetékességemet a fenti jogszabály 2. § a) pontja alapján állapítottam meg. 
 
Budakalász, 2020. február 25. 
 
 Balogh Csaba 
 a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elnöke 

 

Határidő: A határozat kiadmányozását követő 3 napon belül  
Felelős: dr. Deák Ferenc jegyző 
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