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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:   Javaslat a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet megalkotására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1)-(2) 

pontjában foglaltak értelmében a települési önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. 

 

Az Önkormányzat a szociális rendeletét 2020-ban alkotta meg, az azóta eltelt időben számos alkalommal 

került sor módosításra. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Erre 

tekintettel új ellátásként kerül bevezetésre a rendkívüli települési támogatás és a rendkívüli eseti települési 

támogatás, emelésre kerül a gyógyszertámogatás összege, és többek között pontosításra kerülnek az eljárási 

szabályok is. 

A költésvetési lehetőség szem előtt tartásával és a településen a korábbi évekre jellemző tapasztalatok 

figyelembe vételével, a legrászorultabb rétegek igényeihez igazodva próbáltuk az új támogatások szabályait 

megalkotni 

 

Kérem, hogy fentiekre tekintettel a többször módosított 12/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről dönteni szíveskedjen, és egyidejűleg a tárgyban új önkormányzati rendeletet alkosson. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet a rendelettervezet elfogadására és támogatására. 
 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a települési támogatásokról, egyes 

szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletét. 

 

 

Budakalász, 2021. június 18. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 

a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során a 

jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást 

csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 

megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, indoklása és a 

jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Társadalmi hatása:  

A rendelet megalkotása mind a társadalmi, közösségi, mind az egyéni érdekek érvényesülését biztosítja. 

Gazdasági hatása:  

A szociális rendelet megalkotásából adódó változások terhet rónak a költségvetésre. 
 
Környezeti és egészségi következmények: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása. 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

A rendelet megalkotása összességében plusz adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye: 

Kötelező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján. 
 
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
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Általános indokolás 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132.§. (4) 
bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a 
települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 
megállapításának, kifizetetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. A 
képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak 
részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is 
megállapíthat. Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.  
 

 
Részletes indokolás 

 

1.§ A rendelet hatályát rögzíti. 

2.§. A hatáskört rendezi. 

3.§ Az ellátások formáit határozza meg. 

4 § Az adatkezelést tartalmazza. 

5.-10.§ eljárási rendelkezéseket rögzíti. 

11.-18. § a pénzbeli támogatások formáit rögzíti  

19.-23.§ a természetben nyújtott támogatások fajtáit rögzíti 

24-31.§ a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit tartalmazza 

32.§ A helyi szociálpolitikai kerekasztal szabályait rögzíti. 

33.§ tartalmazza, hogy a térítési díjak megállapításáról külön rendelet rendelkezik. 

34.§ A hatályvesztésről rendelkezik 

35.§ A hatályba lépésről rendelkezik. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2021. (    .) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász Város 
Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben 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, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § és 29. §-ában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1. § 

(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 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 életvitelszerűen élő, 
budakalászi településszintű lakcímkártyával rendelkezőkre, valamint a Sztv. 7. § (1) bekezdése szerinti 
rászorulókra is kiterjed. 

2. § 

(1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket, Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 12., 13., 16., 18. és a 19. § tekintetében a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek 
Bizottságára ruházza át, 

(2) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket, Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 11., 14., 15., 17., 20., 21., 22., 23. § tekintetében Budakalász Város Polgármesterére 
ruházza át. 

Szociális ellátások formái 

3. § 

(1) pénzbeli települési támogatások 
a) rendkívüli települési támogatás 
b) rendkívüli eseti települési támogatás 
c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
d) temetési segély 
e) újszülöttek egyszeri támogatása 
f) sérült gyermekek fejlesztésének támogatása 
g) tüdőgyulladás elleni védőoltások támogatása 
h) gyógyszertámogatás 

(2) természetben nyújtott szociális ellátások 
a) lakásfenntartási támogatás 
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b) köztemetés 
c) táboroztatási támogatás 
d) fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltások támogatása 
e) tűzifa támogatás 

(3) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
a) nagykorúak szociális alapellátása 
b) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása 
c) gyermekek napközbeni ellátása 

Adatkezelés 

4. § 

(1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és 
megszüntetése céljából az Sztv. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos nyilvántartásban adatokat 
rögzít 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. 

II. Fejezet 

Eljárási rendelkezések 

5. § 

(1) Az e rendeletben foglalt ellátásokra vonatkozó kérelmet a pénzbeli és természetbeni ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) 
Kormányrendelet alapján, nyomtatványon, a szükséges igazolások és nyilatkozatok csatolásával a Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (2011 Budakalász Petőfi tér 1.) lehet benyújtani személyesen 
(törvényes képviselő útján). 

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

(3) A jelen rendeletben szabályozott ellátásra nem jogosult az 
a) aki vagy akinek családja a Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik; 
b) aki vagy akinek családjában van olyan személy, aki a kért ellátásra már jogosultsággal rendelkezik. 

(4) A (3) bekezdést nem kell alkalmazni a 15.§ és a 22.§esetében. 

6. § 

(1) A szociális ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) -a kérelmező nevét, 
b) - születési helyét, idejét, 
c) - anyja nevét, 
d) - társadalombiztosítási azonosító jelét, 
e) - családi állapotát, 
f) - állandó lakcímét, 
g) - tartózkodási helyét, 
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h) - jövedelmét, vagyonát 
i) - a kérelmezővel egy háztartásban élők személyi adatait, jövedelmét, vagyonát. 

(2) Az e rendeletbe foglalt ellátások iránti kérelmek elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

7. § 

(1) A szociális ellátások benyújtásakor a kérelmező köteles saját, illetve családja vagyoni, jövedelmi 
viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni, rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző 
három hónapban, egyéb, nem rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző egy évben 
megszerzett jövedelmekről. Egyéni vállalkozó jövedelmének igazolásához az illetékes Nemzeti Adó és 
Vámhivatal igazolása szükséges. Regisztrált munkanélküli esetében a Pest Megyei Kormányhivatal 
Szentendrei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által kiadott igazolás benyújtása 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 Sztv. 4. § 
(1) bekezdés d) pontja szerinti személyeket. 

(5) Amennyiben a kérelmező az 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 ellenőrzi, a vagyoni helyzetre 
vonatkozó nyilatkozatban foglaltak ellenőrzését kezdeményezheti, illetve ebből a célból más, illetékes 
Polgármesteri Hivatalt vagy más hatóságot kereshet meg. 

(7) Amennyiben a környezettanulmány megállapítása szerint vélelmezhető, hogy a vagyonnyilatkozatban, 
illetve jövedelemnyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, az Sztv. 10. § (6) bekezdésének 
megfelelően kell eljárni. 

(8) 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, védelembe vételről szóló határozat, 
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, 
e) a Védőnői Szolgálattal történő együttműködésről szóló nyilatkozatot, orvosi szakvéleményt, Pedagógiai 
Szakszolgálat által kiállított véleményt. 

8. § 

A pénzbeli és a természetbeni szociális támogatások -kivéve a rendkívüli települési támogatást, az eseti 
rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a 
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táboroztatási támogatást, a védőoltások támogatását, a temetési segélyt, és a tűzifa támogatást - a 
támogatás jogcímétől függetlenül negyedévente egy alkalommal állapíthatók meg. 

9. § 

A Polgármesterre és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságára átruházott hatáskörben hozott 
érdemi határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Budakalász Város Képviselő-testületéhez 
címzett, a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

10. § 

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

III. Fejezet 

Pénzbeli támogatások  

Rendkívüli települési támogatás 

11. § 

(1) Az ellátás annak a személynek állapítható meg, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási 
gonddal küzd, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 250 %-át nem haladja meg. 

(2) A támogatás összege 4000.- Ft-tól 6.500.-Ft-ig terjedhet. 

(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, 
gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a 
gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. 

(4) A rendkívüli települési támogatás természetben is nyújtható ellátás, melynek módja: utalvány, a 
tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, bérlet díja, a gyermekintézmények térítési díjának vagy a 
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díja kifizetéséhez nyújtott támogatás. 

(5) Természetben kell nyújtani, amennyiben 
a) a kérelem kifejezetten erre irányul, vagy 
b) a nevelési-oktatási intézmény, a gyámhatóság és más családvédelemmel foglalkozó szerv javaslatában 
szerepel. 
c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a kérelmező a pénzbeli támogatást nem az 
élethelyzet javítására használná fel. 

(6) Rendkívüli települési támogatás egy naptári évben és egy családnak egy alkalommal állapítható meg. 

Rendkívüli eseti települési támogatás 

12. § 

(1) Rendkívüli eseti települési támogatás állapítható meg azon személy részére, aki a létfenntartását 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő és egyedülálló 
esetében annak 250%-át. 

(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a kérelmező 
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a) váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelemkiesést szenved; 
b) létfenntartása, megélhetése valamilyen egyéb előre nem látható esemény, elemi kár miatt – önhibáján 
kívül – veszélyeztetve van, 
c) jövedelem-kiesése, váratlan többletkiadása keletkezik, 
d) válsághelyzetben lévő várandós anya, aki a segélyt gyermekének megtartása érdekében igényli; 
e) a segélyt iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával 
való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó 
kiadásokhoz igényli, 
f) a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége, balesete miatt végzett ápolás, 
gondozás okán kérelmező 30 egymást követő napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe. 

(3) A rendkívüli eseti települési támogatás összege nem haladhatja meg évente a (4) bekezdés a), c-f) 
pontjában meghatározott esetben az 50.000.- Forintot. 

(4) Különös méltánylást érdemlő a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kérelmező 
családjának egy főre jutó havi jövedelmére tekintet nélkül is megállapítható rendkívüli települési támogatás, 
melynek összege nem haladhatja meg a 300.000.- Forintot. 

(5) A rendkívüli eseti települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, 
gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a 
gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. 

(6) Nem állapítható meg támogatás annak, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet maga 
idézte elő vagy abba önhibájából került és ez a tény iratokkal, illetve környezettanulmánnyal igazolható. 

(7) A rendkívüli eseti települési támogatás természetben is nyújtható ellátás, melynek módja: utalvány, a 
tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, bérlet díja, a gyermekintézmények térítési díjának vagy a 
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díja kifizetéséhez nyújtott támogatás. 

(8) Természetben kell nyújtani, amennyiben 
a) a kérelem kifejezetten erre irányul, vagy 
b) a nevelési-oktatási intézmény, a gyámhatóság és más családvédelemmel foglalkozó szerv javaslatában 
szerepel. 
c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a kérelmező a pénzbeli támogatást nem az 
élethelyzet javítására használná fel. 

(9) Rendkívüli eseti települési támogatás egy naptári évben és egy családnak egy alkalommal állapítható meg. 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

13. § 

(1) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, akinek a családban történő 
nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, valamint a családban az alábbi veszélyeztetettségi 
tényezők valamelyike megtalálható: 

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
összegének 200%-át, 
b) gyermeket/gyermekeket egyedül nevelő szülő havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj összegének 300%-át, 
c) a gyermeket/gyerekeket gondozó(k) tartósan munkanélküli és együttműködik az illetékes munkaügyi 
központtal, 
d) a gyermeket/gyermekeket gondozó(k) tartós beteg, 
e) a gyermek/gyermekek után emeltszintű családi pótlékot kap. 
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(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként havi minimum 4.000, maximum 
10.000.-Ft. 

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

(8) A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 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: 

a) 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; 
b) 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. 

Temetési segély 

14. § 

(1) Temetési támogatás állapítható meg annak az elhunyttal közös háztartásban élő kérelmezőnek, aki közeli 
hozzátartozó eltemetéséről gondoskodik. 

(2) Annak a kérelmezőnek állapítható meg temetési segély, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetén 300%-át nem haladja meg. 

(3) A temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség számlákkal igazolt 
összegének 50%-a, de legfeljebb 80.000 Ft. 

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

Újszülöttek támogatása 

15. § 
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(1) Az újszülött részére, annak törvényes képviselője útján, a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül, 
egyszeri támogatás állapítható meg, ha a törvényes képviselő budakalászi lakóhellyel rendelkezik, és a 
Budakalászi Védőnői Szolgálattal együttműködik. 

(2) A támogatást formanyomtatványon kell igényelni, melyhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatának, lakcímkártyájának másolatát, valamint a Budakalászi Védőnői Szolgálat igazolását. 

(3) A támogatás összege gyermekenként 10.000.-Ft (tízezer). 

Sérült gyermekek fejlesztésének támogatása 

16. § 

(1) Orvosi szakvélemény, vagy a Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított vélemény alapján a fejlesztésre 
szoruló gyermek terápiás kezeléséhez támogatás állapítható meg annak kérelmezőnek, akinek családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja 
meg. 

(2) A sérült gyermekek fejlesztésének támogatása iránti kérelemhez csatolni kell az orvosi szakvéleményt, a 
Pedagógiai Szakszolgálat véleményét, és a fejlesztést igazoló számlát is. 

(3) A sérült gyermekek fejlesztésének támogatása gyermekenként maximum 120.000,-Ft/év. 

Tüdőgyulladás elleni védőoltások támogatása 

17. § 

(1) Az Önkormányzat a Pneumococcus által okozott tüdőgyulladás elleni védőoltást (1 db oltás, oltóanyag: 
Prevenar 13) biztosít - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig - az alábbi jogosultsági 
feltételek együttes fennállása esetén: 

a) a kérelmező a 65 éves kort betöltötte, 
b) a háziorvos javaslata alapján, 
c) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Budakalászon bejelentett 
lakóhellyel rendelkezett, 
d) a beadott oltásról orvosi igazolás benyújtása. 

(2) A támogatás mértéke: 12.000 Ft, mely utólag átutalás útján kerül kifizetésre. 

Gyógyszertámogatás 

18. § 

(1) Gyógyszertámogatás állapítható meg a rendszeres gyógyszerkiadásokhoz történő hozzájárulásként annak 
a személynek, akinek egy háztartásban az egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyszerköltségének mértéke az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meghaladja. 

(2) Az ellátás kizárólag a diagnosztizált krónikus betegségek kezelésével közvetlenül kapcsolatba hozható havi 
rendszerességgel szedett gyógyszerek támogatására nyújtható, azonban a vitaminok közül csak a D3-vitamin, 
a fájdalomcsillapítók közül csak az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele 
szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 
mellékletben meghatározott betegségcsoportokhoz rendelt készítmények támogathatók. 

(3) A havi rendszeres gyógyszer szükségletet a háziorvos igazolja. A gyógyszertámogatás elbírálásához 
kizárólag három hónapnál nem régebbi igazolás nyújtható be. A gyógyszerköltséget a gyógyszerész igazolja, 
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meghatározásánál a háziorvosi igazoláson feltüntetett gyógyszer(ek) térítési díjának összege az Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő által megjelölt árak alapján kerül meghatározásra, azonos hatóanyag mellett 
a legolcsóbb termék árának figyelembevételével. 

(4) Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult. 

(5) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos által kiállított igazolást, a havi, legalább 3 hónapja fennálló betegség 
kezelésére szedett gyógyszerekről, és a gyógyszerész által megállapított havi gyógyszerköltséget. 

(6) A kérelemhez csatolni kell a saját és a kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók utolsó havi 
nettó jövedelemigazolásait. 

(7) A kérelmező számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges, kizárólag a 
társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerellátásra nyújtható támogatás. 

(8) A támogatás havi mértéke: 
a) 2500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20%-át, 
b) 2000 Ft, ha a jogosult családjában egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20%-át, 
c) 3500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 30%-át, 
d) 3000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 30%-át, 
e) 4500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 30%-át, 
f) 4000 Ft ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 30%-át. 

IV. Fejezet 

Természetbeni támogatások  

Lakásfenntartási támogatás 

19. § 

(1) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló 
esetén 250 %-át nem haladja meg, és nincs vagyona. 

(2) A lakásfenntartási támogatást a tárgyévre kell megállapítani, egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 
havi 4.000.-Ft és nem lehet több mint havi 10.000.-Ft. 

(3) Önkormányzati tulajdonú bérlakás esetében a támogatás elsősorban a lakbérhátralék összegének 
csökkentésére, vagy a lakbér összegének csökkentésére fordítható. 
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(4) Magántulajdonú ingatlan esetén a támogatás kérelmező nevén szereplő, a kérlelem benyújtását 
megelőző három havi közüzemi számla alapján a közüzemi díj, és díjhátralék összegének csökkentésére 
fordítható. 

Köztemetés 

20. § 

(1) A köztemetés elrendelése esetén az Sztv. 48. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell eljárni. 

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

a) egyedül élő, vagy egyedülálló és havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el, vagy 
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130%-át nem éri el. 

(3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmére, vagyonára vonatkozó igazolásokat. 

Táboroztatási támogatás 

21. § 

(1) Táboroztatási támogatás állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
kérelmező számára. 

(2) Táboroztatási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a táborra kifizetett – gyermek nevére kiállított -
számlát. 

(3) A táboroztatási támogatás mértéke gyermekenként maximum 20.000,-Ft/év. 

Fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltások támogatása 

22. § 

(1) Az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalása pályázat útján 
igényelhető. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti pályázatot a polgármester írja ki az önkormányzat 
tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletében biztosított keretösszeg mértékéig. A benyújtott pályázatok 
elbírálása folyamatosan a pályázati kiírásban foglaltak alapján történik. 

(3) A pályázati kérelmet pályázati adatlapon kell benyújtani. 

(4) A benyújtott pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. 
Erről a kérelmezőket - az ok megjelölésével - értesíteni kell. 

(5) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 
a) a pályázat célját, 
b) a pályázaton való részvétel, illetve a pályázat elbírálásának feltételeit, 
c) az egy pályázó által elnyerhető támogatás felhasználásának feltételeit, 
d) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját, a benyújtás határidejét. 
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(6) Pályázat útján egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalásában az a 
szülő, törvényes képviselő részesíthető, aki megfelel az alábbi kritériumok mindegyikének: 

a) Budakalász Város közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él, 
b) gyermek a pályázat benyújtásakor a 2. életévét nem töltötte be, 
c) meningococcus B – köznyelven fertőző agyhártyagyulladás – elleni védőoltás sorozat költségének 
átvállalását pályázat keretében igényli, és 
d) arra a házi gyermekorvosi igazolás alapján jogosult. 

(7) A támogatás összege a költség 50%-a. 

Tűzifa támogatás 

23. § 

(1) Az önkormányzat szociális célú tűzifa támogatást térítésmentesen, természetbeni támogatásként 
biztosítja azon szociálisan rászoruló személynek, akinek Budakalászon van a bejelentett lakó- vagy 
tartózkodási helye, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. 

(2) Háztartásonként évente legfeljebb 1 erdei m3 vagy 5 mázsa tűzifa adható. 

(3) A támogatásra háztartásonként egy fő jogosult, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 
számától. 

(4) Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén, ha 
a) egy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 350%-át, (114500,- Ft), vagy egyszemélyes háztartás esetén az 500%-át, (142500,- 
Ft) 
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik 
c) ingatlan fűtését ezzel biztosítja. 

(5) A szociális tűzifa kérelmet a Budakalász Város Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani. 

(6) A szociális tűzifa igénylésére irányuló kérelmet minden évben szeptember 15. napjától február 15. napjáig 
lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(7) A támogatás jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat saját költségén gondoskodik. A 
kiszállítás során a tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

V. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Alapellátások 

24. § 

(1) Budakalász Város Önkormányzata jelen rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokat biztosítja. 

(2) A szolgáltatásokat az Sztv-ben, valamint külön jogszabályokban foglalt rendelkezések alapján nyújtja. 

Kalászi Idősek Klubja 

25. § 
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A Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő Kalászi Idősek Klubja által biztosított szociális 
alapellátások: 

a) Szociális étkeztetés 
b) Házi segítségnyújtás 
c) Nappali ellátás 

Szociális étkeztetés 

26. § 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 
kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani. 

(2) Az étkezés igénybevétele történhet: 
a) helyben fogyasztva az idősek klubjában 
b) elvitelre, előre csomagolt formában a klub tálalókonyháján keresztül 
c) előre csomagoltan, házhoz szállítva a klub közvetítésével, külső vállalkozó közreműködésével. 

Házi Segítségnyújtás 

27. § 

(1) A házi segítségnyújtás a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, amely segítséget nyújt 
a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. 

(2) A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – 
szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

(3) A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális 
szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

(4) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába 
foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. 

a) Szociális segítés keretében biztosítani kell 
aa) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 
ab) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
ac) segítségnyújtás veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában, 
ad) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

b) Személyi gondozás keretében biztosítani kell 
ba) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 
bb) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 
bc) valamint a szociális segítés tevékenységeit, feladatait. 

(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási 
szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy 
személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. Az ellátás igénybevételéhez 
háziorvosi szakvélemény szükséges. 

(6) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de 
legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. 
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Nappali ellátás 

28. § 

(1) A Kalászi Idősek Klubja a saját otthonukban élő, mentális és szociális segítségre szoruló nyugdíjas 
embereknek biztosít lehetőséget napközbeni ellátásra, tartózkodásra, közösségi életre. A nappali ellátás célja 
a társas kapcsolatok kezdeményezése, fenntartása, a tétlenséggel járó kóros folyamatok kivédése, az 
egészségi állapot figyelemmel kísérése, az idős ember szociális helyzetének javítása, az alapvető higiéniai 
szükségletek kielégítésének biztosítása. 

(2) A nappali ellátás keretében az ellátást igénybe vevők számára napi elfoglaltságot és az ellátott korához 
igazodó közösségi életet biztosít: 

a) napi egyszeri meleg étkezést (ebéd), 
b) reggeli frissítő vagy gyógytornát, 
c) készségfejlesztést, 
d) orvosi előadásokat, 
e) kirándulásokat. 

Eljárási szabályok 

29. § 

(1) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet szóban vagy írásban az igénylő, vagy törvényes képviselője 
az intézményvezetőhöz nyújtja be. 

(2) A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül az ellátási igényt az intézményvezető bírálja el. A 
hiányosan benyújtott kérelem esetén az intézményvezető a kérelem beérkezését követő 5 napon belül 
hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, mely felhívásban foglaltakat a kézhezvételt követő 5 napon belül kell 
pótolni. 

(3) Az intézményvezető a döntésről írásban értesíti az igénylőt. 

(4) Az ellátás megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénybe vevővel/törvényes képviselőjével 
megállapodást köt, mely tartalmazza az ellátás kezdő időpontját, az ellátás időtartamát, a szolgáltatások 
módját, tartalmát, a térítési díj összegét, a megszűnés feltételeit, a panasztétel lehetőségét és a 
megváltoztatás feltételeit. 

(5) Külön eljárás nélkül biztosítja az intézményvezető a kért ellátást 30 napra, amennyiben az igénylő helyzete 
alapján azonnali, halaszthatatlan gondozási szükséglete áll fenn a háziorvos/szakorvos javaslata alapján, vagy 
az életét, testi épséget veszélyeztető helyzet áll fenn. Ezzel egyidejűleg az ellátás iránti kérelem benyújtásával 
az eljárást megindítani szükséges. 

(6) Az ellátás során keletkezett jog- vagy érdeksérelme ügyében az ellátást igénybe vevő az intézmény 
vezetőjénél írásban tehet panaszt. A panaszt az intézmény vezetője 15 napon belül köteles kivizsgálni, és 
annak eredményéről írásban értesíteni az ellátottat. Amennyiben a vizsgálat eredményével az ellátott nem 
ért egyet, az értesítést követő 15 napon belül a fenntartóhoz fordulhat panaszával. A panasz kivizsgálását 
követően a fenntartó javaslattal él az intézményvezető felé. A javaslatot az intézmény vezetője köteles 
figyelembe venni. 

(7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszüntetésének esetei az Sztv. 100. §-ban foglaltakon túl: 
a) a budakalászi lakóhely, illetve tartózkodási hely megszűnése, 
b) a jogosult az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem veszi igénybe, 
c) az Sztv. 102. § (1) bekezdés a) pontjának vonatkozásában, amennyiben a térítési díj-tartozás kéthavi (60 
napot meghaladó). 
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Családsegítő és gyermekjóléti feladatok 

30. § 

(1) Az Sztv. és a Gyvt-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat Budakalász Város közigazgatási 
területén a Budakalász Város Önkormányzata részvételével működő Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja. 

(2) Az ellátásokra vonatkozó részletszabályokat Szentendre Város Önkormányzatának, mint 
székhelytelepülésnek a mindenkor hatályos személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza. 

(3) Az Sztv. 120. §-a alapján a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással (2000 
Szentendre, Városház tér 3.) kötött szerződés útján fenntartott Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény a 2011 Budakalász, Budai út 31. szám alatti ingatlan, mint feladat ellátási hely biztosításával: 
családsegítés. 

Bölcsődei ellátás 

31. § 

(1) Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász Petőfi tér 1.) a gyermekek napközbeni ellátását, 
nappali gondozás keretében, munkanapokon nyitva tartó Budakalászi Bölcsőde (székhely: 2011 Budakalász 
Budai út 10. telephely: 2011 Budakalász Mályva u 1/b.) útján látja el, a Gyvt. 42. és 42/A. §-ban foglaltak 
szerint. 

(2) A bölcsődei ellátásokat és azok igénybevételét, valamint az intézményi térítési díjakat külön 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 

Helyi szociálpolitikai kerekasztal 

32. § 

(1) Budakalász Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, a szolgáltatás-tervezési 
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel 
kísérésére. 

(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai Budakalász város polgármestere, szociális ügyekért felelős 
alpolgármestere, a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elnöke, a Kalászi Idősek Klubjának 
vezetője, a Védőnői Szolgálat vezetője, a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője és az 
intézmények vezetői, és a Vöröskereszt helyi képviselője. 

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább 1 alkalommal ülést tart. 

A térítési díjak 

33. § 

Az ellátásban vagy személyes gondoskodásban részesülő a képviselő-testület külön rendeletében 
megállapított személyi térítési díjat fizet. 

34. § 
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Hatályát veszti a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2020 (IV.22.) önkormányzati 
rendelete. 

35. § 

Ez a rendelet 2021. ………………….-én lép hatályba. 

 
Dr. Göbl Richárd        Dr. Deák Ferenc  
polgármester              jegyző 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2021………………….30.-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2021. ……-án 
megtörtént. 
 
Dr. Deák Ferenc 
     jegyző
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