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Beszámoló  

 
 

a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. IV. negyedévben, szociális 
ügyekben hozott döntésekről 

 
 
 
Tisztelt Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság! 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet 3. § (3) bekezdés alapján 
az alábbiakban teszek eleget a benyújtott kérelmekre, a jogosultság megállapítására, 
az ellátás folyósítására - esetleg elutasításának indokaira - vonatkozó beszámolási 
kötelezettségemnek.  

A nyilvántartás adatai negyedévente kerülnek kiértékelésre, ill. összegzésre. Ennek 
segítségével képet kaphatunk az egyes segélyezési/ellátási formák iránti kérelmek 
mennyiségéről. Figyelemmel kísérhető továbbá, hogy az éves költségvetésben 
megállapított szociális keret terhére (2019. évben polgármesteri szociális hatáskör: 
19.850,- eFt) polgármesteri hatáskörben hozott döntések alapján összegszerűen 
mennyi ellátás került folyósításra adott negyedévben, illetve nyomon követhető a 
jogszabályok módosításainak hatása. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a beszámolót tárgyalja meg és az abban 
foglaltakat fogadja el.  

 

Biatorbágy, 2020. január 17. 

 

Tisztelettel: 

 

                Tarjáni István s.k. 
                polgármester 
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Beszámoló 

a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. IV. negyedévben, szociális ügyekben 
hozott döntésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. sz. rendelete, Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
9/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete, valamint Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete 
értelmében a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli, valamint természetben nyújtott 
szociális ellátások: 

Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

1. Települési támogatás – lakhatási támogatás 

2. Települési támogatás – gyógyszertámogatás 

3. Települési támogatás – ápolási támogatás 

4. Rendkívüli települési támogatás – eseti támogatás (felnőtt rászorultságára tekintettel) 

5. Rendkívüli települési támogatás – eseti támogatás (gyermeket gondozó család 
rászorultságára tekintettel) 

6. Rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás 

7. Kamatmentes szociális kölcsön 

8. Gyermekszületési támogatás 

9. 85 év felettiek karácsonyi támogatása  

10. Gyermekek karácsonyi támogatása 

 

Rászorultságtól függő természetbeni ellátások 

11. Települési támogatás – hátralékkezelési támogatás 

12. Köztemetés 

13. Szociális étkezés 
13.1. Intézményi étkeztetési térítési díjkedvezmény (gyermekek) 
13.2. Étkeztetés (felnőtt korúak) 

14. Tüzelő támogatás 

15. Szociális gyermektábor 

16. Kedvezményes napközis gyermektábor 

17. Vis maior támogatás 
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RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
 

1. Települési támogatás – lakhatási támogatás  

A lakhatási támogatás formájában nyújtható települési támogatás a szociálisan rászorult 
személyek részére állapítható meg, az általuk lakott lakás rendszeres fenntartási költségeinek 
viseléséhez. A kérelmek elbírálása során a jövedelem vizsgálatán túl figyelembevételre kerül a 
támogatott lakás nagysága, valamint az igazolt fenntartási kiadások összege. A jövedelemhatárok 
2019. március 1-jétől megemelésre kerültek: a jogosult jövedelme családos kérelmező esetén 
legfeljebb 85.500,- Ft/hó/fő, egyedül élő kérelmező esetén legfeljebb 99.750,- Ft/hó lehet. A 
támogatási összeg egy éves időtartamra 5.000,- Ft/hó (egyszemélyes háztartás esetén 7.000,- 
Ft/hó).  

Mindezeknek megfelelően 2019. IV. negyedévben lakhatási támogatás tárgyában összesen 11 db 
kérelem került beadásra, melyből  

 9 fő (ebből 5 fő külterületi lakos) esetében megállapításra került a támogatás az alábbiak 
szerint: 6 fő kérelmező esetében 5.000,- Ft/hó/fő összegben, 3 fő kérelmező esetében 
7.000,- Ft/hó/fő összegben, 

 2 fő kérelmező esetében az eljárás megszüntetésre került, mert a kérelmezők a 
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőre nem tettek eleget. 

A 2019. IV. negyedévben újonnan kifizetett támogatások összege 156.000,- Ft. 
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Lakhatási támogatás formájában nyújtott települési támogatásra - az újonnan megállapított 
támogatásokkal együtt – 2019. évben mindösszesen 1.391.000,- Ft, negyedéves bontásban: 

 2019. I. negyedévében összességében 371.000,- Ft, 

 2019. II. negyedévében összességében 333.000,- Ft, 

 2019. III. negyedévében összességében 333.000,- Ft, és 

 2019. IV. negyedévben összességében 354.000,- Ft került kifizetésre (október hónapban 
110.000,- Ft, november hónapban 122.000,- Ft és december hónapban 122.000,- Ft). 
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2. Települési támogatás – gyógyszertámogatás  

A polgármester gyógyszertámogatás formájában nyújtható települési támogatást biztosít a 
szociálisan rászorult azon személyek részére, akik a szociális törvény szerinti közgyógyellátásra 
nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres 
gyógyszerszedésre szorulnak. A kérelmek elbírálása során a jövedelem vizsgálatán túl 
figyelembevételre kerül a háziorvos és gyógyszertár által igazolt, rendszeres gyógyszerkiadások 
összege.  

A jövedelemhatárok 2019. március 1-jétől megemelésre kerültek: a jogosult jövedelme családos 
kérelmező esetén legfeljebb 99.750,- Ft/hó/fő, egyedül élő kérelmező esetén legfeljebb 114.000,- 
Ft/hó lehet. A támogatási összeg egy éves időtartamra a gyógyszerköltség mértéke, de 
legfeljebb 6.000,- Ft/hó. 

2019. IV. negyedévben gyógyszertámogatás formájában nyújtható települési támogatás 
megállapítása iránt 17 fő (14 fő belterületi és 3 fő külterületi lakos) nyújtott be kérelmet 
Hivatalunkhoz, melyből  

 6 fő, belterületen élő és 3 fő, külterületen élő kérelmező részére került megállapításra a 
pénzbeli gyógyszertámogatás, összesen 131.870,- Ft összegben, 

 8 fő (belterületi) lakos esetében elutasítás történt, 2 esetben azért, mert a kérelmezők 
jogosultsága a benyújtás időpontjában még fennállt, a részükre korábban megállapított 
támogatás időtartama még nem járt le, 6 esetben a kérelmező túllépte a rendeletben előírt 
jövedelemhatárt.  
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Gyógyszertámogatás formájában nyújtott települési támogatásra - az újonnan megállapított 
támogatásokkal együtt – 2019. évben mindösszesen 4.329.722,- Ft, negyedéves bontásban: 

 2019. I. negyedévében összességében 1.105.077,- Ft, 

 2019. II. negyedévében összességében 1.138.906,- Ft, 

 2019. III. negyedévében összességében 1.081.274,- Ft, és 

 2019. IV. negyedévben összességében 1.004.465,- Ft került kifizetésre (október 
hónapban 350.970,- Ft, november hónapban 341.495,- Ft és december hónapban 
312.000,- Ft). 
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3. Települési támogatás – ápolási támogatás  

Az ápolási támogatás formájában nyújtható települési támogatás a 18. életévét betöltött, 
tartósan beteg hozzátartozó otthoni ápolását, gondozását végző, szociálisan rászorult személy 
részére állapítható meg. A kérelmek elbírálása során a jövedelem vizsgálatán túl 
figyelembevételre kerül az ápoló személy lakcíme, illetve az ápolás helyének címe, valamint a 
szükséges ápolási feltételek megléte. A jövedelemhatárok 2019. március 1-jétől megemelésre 
kerültek: a jogosult jövedelme családos kérelmező esetén legfeljebb 76.950,- Ft/hó/fő, egyedül élő 
kérelmező esetén legfeljebb 91.200,- Ft/hó lehet. A megemelt bruttó támogatási összeg egy éves 
időtartamra 37.050,- Ft/hó. 

2019. IV. negyedévben 2 fő, belterületen élő lakos nyújtott be új kérelmet ápolási támogatás 
megállapítására, mindkét esetben támogató határozat született. 2019. IV. negyedévben a 2 fő új 
támogatott részére 185.250,- Ft bruttó kifizetés történt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ápolási támogatás formájában nyújtott települési támogatásra - az újonnan megállapított 
támogatásokkal együtt – 2019. évben mindösszesen bruttó 5.149.950,- Ft (nettó 4.591.350,- 
Ft), negyedéves bontásban: 

 2019. I. negyedévében összességében bruttó 1.000.350,- Ft, 

 2019. II. negyedévében összességében bruttó 1.370.850,- Ft, 

 2019. III. negyedévében összességében bruttó 1.333.800,- Ft, és 

 2019. IV. negyedévben összességében bruttó 1.444.950,- Ft került kifizetésre (október 
hónapban 481.650,- Ft, november hónapban 481.650,- Ft és december hónapban 
481.650,- Ft). 
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4. Rendkívüli települési támogatás – eseti támogatás (felnőtt rászorultságra tekintettel) 

Az eseti támogatás formájában, felnőtt rászorultságra tekintettel nyújtható rendkívüli települési 
támogatás az átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy(ek) kiadásainak 
mérsékléséhez, közüzemi díjak támogatásához, eseti gyógyszerkiadás mérsékléséhez nyújtható, 
alkalmanként. A jövedelemhatárok 2019. március 1-jétől megemelésre kerültek: a jogosult 
jövedelme családos kérelmező esetén legfeljebb 74.100,- Ft/hó/fő, egyedül élő kérelmező esetén 
legfeljebb 82.650,- Ft/hó lehet.  

2019. IV. negyedévben 12 fő (8 fő, belterületen, 4 fő, külterületen élő lakos) nyújtott be rendkívüli 
települési támogatás iránti kérelmet, ebből  

 8 fő (6 fő, belterületen élő és 2 fő, külterületen élő) kérelmező támogatásban részesült, 
melynek összege összesen: 343.764,- Ft volt, 

 3 fő (2 fő belterületi, 1 fő külterületi lakos) esetében eljárást megszüntető határozat 
született (jövedelmi határérték túllépése, illetve egyéb ellátás folyósítása kapcsán) 

 1 fő esetében eljárást megszüntető döntés született, okafogyottá válás következtében. 

A megállapított, kiutalt támogatások nagysága 5.000,- Ft-tól 85.500,- Ft-ig terjedt. A támogatási 
kérelmek legtöbbször orvosi tápszerre, gyógyászati segédeszközre, valamint temetési kiadások 
enyhítésére irányultak.  
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5. Rendkívüli települési támogatás – eseti támogatás (gyermek és fiatal felnőtt 

rászorultságra tekintettel) 

Az eseti támogatás formájában nyújtható rendkívüli települési támogatás az átmenetileg 
nehéz anyagi helyzetbe került családok kiadásainak mérsékléséhez, gyermek és fiatal felnőtt 
rászorultságára tekintettel állapítható meg, alkalmanként. A jövedelemhatárok 2019. március 1-
jétől megemelésre kerültek: a jogosult jövedelme családos kérelmező esetén legfeljebb 74.100,- 
Ft/hó/fő, egyedül élő kérelmező esetén legfeljebb 82.650,- Ft/hó lehet. 

2019. IV. negyedévben 8 család nyújtott be rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet (ebből 
4 család él külterületen), melyből 

 valamennyi, 8 család (13 gyermek) esetében megállapításra került a támogatás, 
összesen 141.671,- Ft összegben. 
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6. Rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás 

A temetési támogatás formájában nyújtható rendkívüli települési támogatás az eltemettető 
temetési kiadásainak mérsékléséhez ad segítséget. A támogatás összege: az elhunyt temetőben 
történő eltemettetése esetén legalább 62.700,- Ft, amennyiben a temetési költség a temetőben 
történő sírba helyezést, illetve urnaelhelyezést nem foglalja magában, legalább 28.500,- Ft. A 
jövedelemhatárok 2019. március 1-jétől megemelésre kerültek: a jogosult jövedelme családos 
kérelmező esetén legfeljebb 85.500,- Ft/hó/fő, egyedül élő kérelmező esetén legfeljebb 114.000,- 
Ft/hó lehet. 

Temetési támogatás iránti kérelmet 2019. IV. negyedévben 5 fő (ebből 4 fő, belterületen élő) 
lakos nyújtott be Hivatalunkhoz, melyből: 

 4 fő belterületi lakos részesült pénzbeli támogatásban, összesen 250.800,- Ft összegben, 

 1 fő, külterületen élő lakos esetében az eljárás megszüntetésre került, hiánypótlás 
határidőre történő elmulasztása miatt.  
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7. Kamatmentes szociális kölcsön 

A kamatmentes szociális kölcsön biztosítása szintén önként vállalt feladata Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének, amelynek a megállapításával a kérelmezőt - a Hivatalban 
jegyzőkönyvezett megállapodás szerinti ütemezésben - visszafizetési kötelezettség terheli. Ennek 
érvényesítése érdekében az Igazgatási Osztály együttműködik a Pénzügyi Osztállyal. 

A helyi szociális Rendelet értelmében kamatmentes szociális kölcsön adható  

 közüzemi díjtartozás megfizetésére, amennyiben a tartozás meghaladja az 50.000,- Ft-ot, 

 temetési költségek megelőlegezésére, 

 elemi kár esetében, 

 kivételes méltánylást érdemlő esetben. 

 

2019. IV. negyedévében nem került benyújtásra kamatmentes szociális kölcsön megállapítására 

irányuló kérelem a Hivatalhoz.  
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8. Gyermekszületési támogatás: 

A gyermekszületési támogatás gyermekenként nyújtható összege 30.000,- Ft volt, 2019. február 
1-jétől a támogatási összeg megemelésre került 50.000,- Ft-ra (a jövedelemhatárok változatlanul 
hagyása mellett).  

Biatorbágy Város Polgármesteréhez 2019. IV. negyedévében 13 db gyermekszületési támogatás 
iránti kérelmet nyújtottak be. A beadványok közül: 

 9, belterületen élő család (9 gyermek) részére a támogatás megállapításra került, 

 4 család (4 gyermek) esetében a kérelem elutasításra került, mert 2 esetben a család egy 
főre eső jövedelme meghaladta a rendeletben előírt mértéket, 2 kérelmező pedig a szülést 
megelőző 6 hónapban nem rendelkezett állandó biatorbágyi bejelentett lakcímmel (2 család 
külterületen, 2 család belterületen él).  

A megállapított és kiutalt gyermekszületési támogatás összege 2019. IV. negyedévben: 450.000,- 
Ft. 
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9. 85 év felettiek karácsonyi támogatása 

Az adott évben a 85. életévét betöltött személyek karácsonyi támogatása Hivatalból (nem 
kérelemre) megállapított, évente egy alkalommal 5.000,- Ft összegben nyújtott támogatás. A 
pénzbeli támogatás mellett az érintettek egy, az Igazgatási Osztály által szerkesztett, verset és 
színes képet tartalmazó, névre szóló köszöntő lapot is kézhez kapnak. 

85 év felettiek karácsonyi támogatásában 2019. IV. negyedévében 230 fő, összesen 1.150.000,- 
Ft összegben részesült.   

 

10. Gyermekek karácsonyi támogatása 

Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek, akinek tárgyév 
december 1-jén fennáll a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzete, a polgármester 
karácsonyi támogatásként (kérelem nélkül, Hivatalból) egy alkalommal, gyermekenként 5.000,- Ft 
támogatást állapít meg. A pénzbeli támogatás mellett az érintett gyermekek részére – a 85 év 
felettiekhez hasonlóan – szintén eljuttatunk egy névre szóló köszöntő lapot. 2019. február 1-jétől a 
Képviselő-testület 10.000,- Ft-ra emelte a támogatási összeget. 

Gyermekek karácsonyi támogatásában 2019. IV. negyedévében 5 fő (külterületen élő) hátrányos 
helyzetű gyermek, összesen 50.000,- Ft összegben részesült. 

 

 

RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 

11. Települési támogatás – hátralékkezelési támogatás 

A hátralékkezelési támogatás formájában biztosított települési támogatás azon szociálisan 
rászorult személyek részére nyújthat segítséget, akik lakhatással kapcsolatos kiadásaikhoz 
kapcsolódó adósságot halmoztak fel.   

2019. IV. negyedévben hátralékkezelés tárgyában nem érkezett beadvány. 

 

 

12. Köztemetés 

A közköltségen történő eltemettetés elrendelése, illetve a temetési költség megtérítésére 
vonatkozó kötelezés a haláleset helye szerint illetékes Polgármester hatáskörébe tartozik. A 
fentiekben szabályozottak szerint 2019. IV. negyedévben Hivatalunk részéről nem került sor 
köztemetés elrendelésére, azonban 1 fő, volt biatorbágyi állandó lakos esetében más (haláleset 
helye szerint illetékes) települési önkormányzat rendelte el és hajtotta végre a köztemetést, a 
számla Önkormányzatunkhoz történő utólagos megküldésével.  

E célra 2019. IV. negyedévében 1 fő esetében 204.462,- Ft kifizetésére került sor.  
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13. Szociális étkezés: 

13.1.  Intézményi étkezési térítési díjkedvezmény (gyermek): 

A támogatás a létfenntartásában veszélyeztetett, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő és ezáltal az intézményi étkezési 
térítési díj megfizetésére képtelen szülő részére nyújtható. A jövedelemhatárok 2019. február 1-
jétől megemelésre kerültek:  

 50 %-os mértékű térítési díjkedvezmény esetén a jogosult jövedelme: családos kérelmező 
esetén legfeljebb 68.400,- Ft/hó/fő, egyedül élő kérelmező esetén legfeljebb 71.250,- Ft/hó, 

 100 %-os mértékű térítési díjkedvezmény esetén a jogosult jövedelme: családos kérelmező 
esetén legfeljebb 57.000,- Ft/hó/fő, egyedül élő kérelmező esetén legfeljebb 62.700,- Ft/hó 
lehet. 

2019. IV. negyedévében 3 db intézményi étkezési térítési díjkedvezmény iránti kérelmet 
terjesztettek elő Biatorbágy Város Polgármesteréhez. A beadványok közül: 

 1 család (1 gyermek) esetében az eljárás megszüntetésre került, mert a kérelmező nem 
tett eleget a hiánypótlási felhívásnak (belterületen élő család), 

 2 család (4 gyermek) esetében az intézményi térítési díjkedvezmény 100 %-os mértékben 
megállapításra került, egyik esetben november 1-jétől, másik esetben december 1-jétől (1 
család belterületen, 1 család külterületen él). 
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A Pénzügyi Osztály vezetőjének tájékoztatása alapján a Biatorbágy Város Önkormányzat által 
szervezett közétkeztetésben hozzávetőlegesen 2.000 gyermek vesz naponta részt, különböző 
ellátási formát (tízórai + ebéd + uzsonna, tízórai + ebéd, ebéd, ebéd + uzsonna) igényelve több 
intézményre bontva (általános iskolák, óvodák tagintézményenként). 

A gyermekek étkezési térítési díjának csökkentésére többféle - túlnyomó részt állami -
 kedvezmény vehető igénybe. A gyermekek havonta eltérő adagszámot étkeznek, tekintettel a 
munkanapok, szünetek, betegségnapok számára. Az adott kedvezmények tekintetében 
elszámolási kötelezettségünk az állami támogatásokkal van a Magyar Államkincstár felé, így az 
általunk használt szoftver ezek legyűjtését végzi a gazdasági év végével. 

Az önkormányzat által kedvezményben részesített 10-12 gyermek havi tényleges adagszáma 
legyűjtésre jelenleg nem kerül, azt elvégeztetni a program további fejlesztésével lehetséges, 
melynek költségvonzata van. Szakmai véleményünk szerint a költség-haszon elv 
figyelembevételével ez a fejlesztés nem indokolt, amennyiben a Tisztelt Bizottságnak ezen 
információ szükséges, úgy kérjük, hogy a programfejlesztési igényükről Polgármester Úr felé 
indítvánnyal szíveskedjenek élni, hogy azt a 2020-as év költségvetésének tervezésekor már 
figyelembe tudjuk venni. 
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13.2. Étkeztetés (felnőtt korú): 

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, különösen: 

 koruk, 

 egészségi állapotuk, 

 fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

 szenvedélybetegségük, vagy 

 hajléktalanságuk miatt. 

Az étkeztetést az étel elvitelének lehetővé tételével, illetve lakásra szállításával kell biztosítani.  Az 
önkormányzat, mint intézményfenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat: 

 aki jövedelemmel nem rendelkezik, 

 étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel nem 
rendelkezik. 

A lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra 
történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő 
térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
9/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete többször módosításra került, legutóbb 2018. november 1-
jétől változtak a jövedelemhatárok mellett a térítési díjak az alábbiak szerint: I. kategória 1.040,- 
Ft/adag, II. kategória 470,- Ft/adag, III. kategória 255,- Ft/adag. 

 

2019. IV. negyedévben:  

 I. kategória (mentesül a díj fizetése alól): 42 fő (összesen 874 adag étel), 

 II. kategória (45 %-os kedvezményben: 4 fő részesült (összesen 82 adag étel),  

 III. kategória (25 %-os kedvezményben részesül): 6 fő (120 adag étel).  

2019. IV. negyedévben erre kifizetett támogatás összesen 978.100,- Ft, mely havonta 
átlagosan: 326.033,- Ft volt. 
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14. Tüzelő támogatás 
 
A Polgármester – egyedi elbírálás alapján – a fagyásveszély miatt fennálló krízishelyzet mielőbbi 
megszüntetése érdekében természetben nyújtott tüzelő támogatást állapít meg az arra rászorult 
személyeknek. A támogatás iránti kérelmet tárgyév november 15. és az azt követő év február 28. 
között lehet benyújtani. Ez a támogatási forma egy fűtési szezonban egy alkalommal adható, a 
támogatás mértéke megközelítőleg 1 m3, kalodás kiszerelésű tűzifa, melynek házhozszállítását a 
Polgármesteri Hivatal Városgondnoksága végzi. (Tüzelőanyag vásárlásához továbbra is lehet 
felnőtt rászorultságára tekintettel megállapítható, pénzbeli települési támogatást igényelni, 6 
hónapon belül azonban a kétféle támogatás – pénzbeli és természetbeni – nem állapítható meg.) 
Szélsőséges időjárási viszonyok esetén a Polgármester eltekinthet a kérelem benyújtására nyitva 
álló időtartamtól.  2017. március 1-jétől a támogatottaknak egy, a Családsegítő Szolgálat keretein 
belül biztosított együttműködési programban kell részt venniük, melynek célja a veszélyeztetett 
élethelyzet ismételt kialakulásának megelőzése.  

2019. IV. negyedévben 4 fő, külterületen élő kérelmező nyújtotta be kérelmét Biatorbágy Város 
Polgármesteréhez, ebből 

 3 fő kérelmező részére született megállapító határozat, összesen 76.200,- Ft értékben, 

 1 fő kérelmező esetében az eljárás megszüntetésre került, mert a kérelem okafogyottá 
vált.  
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A természetben nyújtott tüzelő támogatás biztosításával párhuzamosan az Önkormányzat „Téli 
szomszédolás” elnevezésű akcióprogramot, illetve ahhoz kapcsolódó jelzőrendszert 
működtet. A program célja a lakások/házak fűtetlensége miatti fagyásveszély (megbetegedések 
és elhalálozás) elkerülése, elsősorban az otthonukban egyedül élő, idős, mozgásukban korlátozott 
polgárok téli szükségleteinek megismerése, az igényelt segítség gyors biztosítása. Az 
akcióprogramot működtető partnerek: Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a 
továbbiakban: Családsegítő Szolgálat), Biatorbágyi Körzeti Megbízotti Szolgálat, Biatorbágyi 
Polgárőrség, Magyar Vöröskereszt Biatorbágyi Szervezete, Polgármesteri Hivatal 
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Városgondnokság, valamint Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály. Az elfogadott intézkedési 
tervben szereplő feladatok: 

- a fűtési időszakot megelőző előkészületek: adatszolgáltatás az előző fűtési időszakban 
igényelt természetbeni és pénzbeli tüzelőanyag támogatásokról, kizárólag települési szintű 
lakcímmel rendelkezőkről, tűzifa, valamint vászonzsákok beszerzése, illetve a lakosság felé 
felhívás közzététele a társadalmi szolidaritás erősítése céljából (felelős: Igazgatási Osztály) 

- segítségnyújtás a beérkezett jelzésekre (valamennyi partner értesítése, szükség esetén 
orvos, mentő, hozzátartozó értesítése, tűzifa eljuttatása, esetleg tűzgyújtásban 
segítségnyújtás (felelős: akcióprogramot működtető érintettek), 

- elszámolás, tételes beszámoló készítése (felelős: akcióprogramot működtető érintettek). 

A 2019/2020. évi fűtési időszak kezdete előtt a Hivatal Igazgatási Osztálya megkereste a 
Családsegítő Szolgálatot, valamint a Biatorbágyi Körzeti Megbízotti Szolgálatot, hogy osszák meg 
tapasztalataikat mind a „Téli szomszédolás” akcióprogramban érintettek, mind a természetbeni 
tüzelő támogatásban részesítettek tekintetében.  

A támogatottaknak egy, a Családsegítő Szolgálat keretein belül biztosított együttműködési 
programban kell részt venniük, ennek célja a veszélyeztetett élethelyzet ismételt kialakulásának 
megelőzése. A Családsegítő Szolgálat vezetője által benyújtott beszámoló alapján az elmúlt fűtési 
időszakban támogatott személyek (9 fő) közül 9 fő kapcsolódott be a programba. Az érintettekkel 
felvették a kapcsolatot telefonon, majd személyesen is. A résztvevők vállalták az együttműködést 
a program részleteinek megismerését követően, ennek ismeretében végezték el a helyzetfeltárást 
(akadályok, erősségek) és beszélték meg a költségvetés elkészítésének részleteit, az űrlapok 
kitöltésének módját. 

A programban résztvevők szociológiai jellemzői: 

- kevés bevétellel rendelkeznek (öregségi nyugdíj, időskorúak járadéka, iskoláztatási 
támogatás, GYES, rokkant nyugdíj, őstermelő, minimál bér), 

- néhányuk egészségkárosodott, 

- családi stabilitás hiánya (egyedülálló, özvegy, elvált), 

- nem megfelelő a lakás minősége (korszerűtlen fűtés, nyílászárók, szigetelés hiánya, nem 
lakóépületnek épített építmény). 

A program értékelése: Az együttműködés kialakításakor eredményesnek tartották a támogatottak 
helyzetének feltárását. A személyes beszélgetés során képet kaptak az ügyfelek erősségeiről, 
gyengeségeiről. Ilyenkor a felmerülő problémákhoz egyéb segítségeket is fel tudnak ajánlani (pl. 
más támogatások), közösen tudják végiggondolni, lehetséges-e más módon növelni az érintettek 
bevételeit, csökkenteni a kiadásait.  

A programba vontak közül kevesen tudták végigvinni, hogy bevételeiket, kiadásaikat az 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint vezessék. Nem szántak rá elegendő időt, vagy 
nem voltak rá képesek („bonyolultak a kimutatások”), hogy megfelelő módon vezessék az erre a 
célra kialakított táblázatokat. Vagy nem akarták, hogy kiderüljön, milyen élvezeti cikkre fordították 
bevételeik egy részét. A program zárásakor, a lezáró beszélgetések alkalmával azt tapasztalták, 
hogy nem csak a rossz pénzkezelés következménye miatt szorulnak rá a tűzifa támogatásra, 
hanem a fent leírt szociológiai jellemzők miatt is. Nem rendelkeztek elegendő bevétellel ahhoz, 
hogy rövid-hosszútávon tudjanak tervezni, félre tudjanak rakni annyi pénzt, ami elegendő lenne a 
következő fűtési szezonra. 
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15. Szociális gyermektábor 

A polgármester szociális természetbeni juttatásként az Önkormányzat tulajdonában lévő 
fonyódligeti üdülőt a Biatorbágyon működő általános iskolák pedagógusai és rászoruló tanulói 
részére a nyári tanítási szünet időtartama alatt egy hétre térítésmentesen rendelkezésre bocsátja 
és biztosítja a gyermektábor költségeit (oda- és visszautazás, szállás, ellátás és programok).  

A tábor tanintézmények (Biatorbágyi Általános Iskola, valamint Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola) általi megszervezésére 2019. június 24-28. napja között került sor. E célra 2019. 
IV. negyedévében kifizetés nem történt.  

 

 
16. Kedvezményes napközis gyermektábor  

Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek, akinek a tervezett 
gyermektábor idején fennáll a hátrányos helyzete, vagy halmozottan hátrányos helyzete, a 
polgármester a nyári tanítási szünet időtartama alatt egy alkalommal, egy hetes (5 munkanapos), 
Biatorbágy közigazgatási területén szervezett napközis gyermektáborban való részvétele 
költségeit részben vagy teljes egészében átvállalja. A Hivatal nyilvántartásában szereplő 
hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei részére kiküldött tájékoztató 
levél és nyomtatvány megküldését követően a támogatás kérelemre állapítható meg.  

E célra 2019. IV. negyedévében kifizetés nem történt.  
 
 
 
17. Vis maior támogatás  

A Polgármester – Biatorbágy közigazgatási területén belül – szállásadói/bérleti díj támogatás 
formájában támogatást nyújt azon személy, illetve család elszállásolásának költségeihez, 
akinek/amelynek a lakhatását biztosító ingatlana krízishelyzet (különösen: elemi kár, tűzeset) miatt 
életveszélyessé, fűthetetlenné vált, vagy az ingatlanban való továbbtartózkodás egyéb okból 
veszélyessé vált. A krízishelyzet meglétét a Hivatal a kérelem benyújtását követően 
környezettanulmány mielőbbi lefolytatásával vizsgálja, támogatás további feltétele a Családsegítő 
Szolgálat írásbeli javaslata. A támogatási forma 2019. március 1-jétől nem szállásadói támogatás, 
hanem a károsult ingatlant illetően egyösszegű, legfeljebb 150.000,- Ft összegű támogatás. 

2019. IV. negyedévben nem került sor kérelem benyújtására és támogatás megállapítására. 

 

Biatorbágy, 2020. január 17. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottságának 

…/2020. (I.27.) számú határozata 
 
 

a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. IV. negyedévben, szociális ügyekben 
hozott döntésekről szóló beszámoló jóváhagyásáról 

 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottsága megtárgyalta a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. IV. negyedévben, 
szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót.  
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú rendeletének 3. § (3) bekezdése, valamint 
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) 
Ör. számú rendeletének 27. §, valamint 47. §-ában foglaltak alapján Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága a 
beszámolót jóváhagyja. 
 
 
 
 

Varga László 
elnök 
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