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Beszámoló  
 
 

a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2021. II. negyedévben, szociális 
ügyekben hozott döntésekről – átruházott hatáskörben 

 
 
 
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 
(1/2021. (III.11.) sz. önkormányzati rendelet II.14. sz. melléklete) megállapított 
szociális keret terhére (2021. évben polgármesteri szociális hatáskör: 25.956,- 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, 2021. szeptember 14. 
 

Tisztelettel: 
 

                Tarjáni István s.k. 
                polgármester 

 
 



 

  
 
 
Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/218. 
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: igazgatas@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

Beszámoló 
a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2021. II. 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 
11.  Iskolakezdési támogatás 
12.  Ikergyermekek gondozási támogatása 

 
Rászorultságtól függő természetbeni ellátások 

13. Települési támogatás – hátralékkezelési támogatás 
14.  Köztemetés 
15.  Szociális étkezés 

  15.1. Intézményi étkeztetési térítési díjkedvezmény (gyermekek) 
  15.2. Étkeztetés (felnőtt korúak) 

16.  Tüzelő támogatás 
17.  Szociális gyermektábor 
18.  Kedvezményes napközis gyermektábor 
19.  Szünidei gyermekétkeztetés 
20.  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 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).  

A 2020. november 4. napjától ismételten elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 3/2020. (IV.8.) 
sz. polgármesteri utasítás alapján a korábban megállapított és a veszélyhelyzet időtartama 
alatt lejáró települési támogatások (lakhatási, gyógyszer- és ápolási támogatás) továbbra 
is érvényben maradnak a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig. Erről az érintettek 
tájékoztatást kaptak, majd a veszélyhelyzet megszűnését követően nyomtatvány kerül 
kipostázásra részükre, egy újabb tájékoztatóval a további teendőkről. 

2021. II. negyedévben lakhatási támogatás tárgyában összesen 2 db kérelem került beadásra 
külterületről, melyből  

 2 fő esetében eljárást megszüntető döntés született, mert a polgármesteri utasítás 
értelmében még fennállt a jogosultságuk. 

A 2021. II. negyedévben újonnan kifizetett támogatások összege 0,- Ft. 

 

 

 

2021. évben lakhatási támogatás formájában nyújtott települési támogatásra - az újonnan 
megállapított támogatásokkal együtt – negyedéves bontásban az alábbi kifizetések történtek: 

 2021. I. negyedévében összesen 338.000,- Ft, 
 2021. II. negyedévében összesen 348.000,- 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 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. 

A 2020. november 4. napjától ismételten elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 3/2020. (IV.8.) 
sz. polgármesteri utasítás alapján a korábban megállapított és a veszélyhelyzet időtartama 
alatt lejáró települési támogatások (lakhatási, gyógyszer- és ápolási támogatás) továbbra 
is érvényben maradnak a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig. Erről az érintettek 
tájékoztatást kaptak, majd a veszélyhelyzet megszűnését követően nyomtatvány kerül 
kipostázásra részükre, egy újabb tájékoztatóval a további teendőkről. 

2021. II. negyedévben nem érkezett Hivatalunkhoz gyógyszertámogatás formájában nyújtható 
települési támogatás megállapítása iránti kérelem.  

 
 
2021. évben gyógyszertámogatás formájában nyújtott települési támogatásra – az újonnan 
megállapított támogatásokkal együtt – negyedéves bontásban az alábbi kifizetések történtek: 

 2021. I. negyedévében összesen 744.825,- Ft, 
 2021. II. negyedévében összesen 708.825,- 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 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. 

A 2020. november 4. napjától ismételten elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 3/2020. (IV.8.) 
sz. polgármesteri utasítás alapján a korábban megállapított és a veszélyhelyzet időtartama 
alatt lejáró települési támogatások (lakhatási, gyógyszer- és ápolási támogatás) továbbra 
is érvényben maradnak a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig. Erről az érintettek 
tájékoztatást kaptak, majd a veszélyhelyzet megszűnését követően nyomtatvány kerül 
kipostázásra részükre, egy újabb tájékoztatóval a további teendőkről. 

2021. II. negyedévben nem került új kérelem benyújtásra ápolási támogatás megállapítására 
vonatkozóan.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. évben ápolási támogatás formájában nyújtott települési támogatásra - az újonnan 
megállapított támogatásokkal együtt – negyedéves bontásban az alábbi kifizetések történtek: 

 2021. I. negyedévében összesen bruttó 1.259.700,- Ft, 
 2021. II. negyedévében összesen bruttó 1.333.800,- 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 jogosult jövedelme családos kérelmező esetén legfeljebb 74.100,- 
Ft/hó/fő, egyedül élő kérelmező esetén legfeljebb 82.650,- Ft/hó lehet.  

2021. II. negyedévben 4 fő (2 fő külterületi és 2 fő belterületi lakos) nyújtott be rendkívüli 
települési támogatás iránti kérelmet, ebből  

 3 fő támogatásban részesült, melynek összege összesen: 47.000,- Ft volt, 
 1 fő belterületen élő lakos ügyében eljárás megszüntető végzés született, mert a 

kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget. 

A megállapított, kiutalt támogatások nagysága 2 esetben 8.000,- Ft volt, 1 fő részére nyújtottunk 
gyógyászati segédeszköz vásárlásához nagyobb összeget. A kérelmek indokolás részében a 
mindennapi megélhetési problémák kerültek feltüntetésre. 
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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 jogosult jövedelme családos 
kérelmező esetén legfeljebb 74.100,- Ft/hó/fő, egyedül élő kérelmező esetén legfeljebb 82.650,- 
Ft/hó lehet. 

2021. II. negyedévben 2 (külterületen élő) család nyújtott be rendkívüli települési támogatás 
iránti kérelmet, melyből valamennyi, 

 2 család (3 gyermek) esetében megállapításra került a támogatás, összesen 16.000,- 
Ft összegben. 

 

 

 
  

0

2

4

6

8

Eseti támogatás formájában nyújtott települési támogatás
(gyermeket gondozó család rászorultságára tekintettel)

Gyermekek száma (fő)
2020.III.n.év

2020.IV.n.év

2021.I.n.év

2021.II.n.év

0

20000

40000

60000

80000

100000

Kifizetett bruttó összeg

Ft

2020.III.n.év

2020.IV.n.év

2021.I.n.év

2021.II.n.év



 

8 

 

 
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 
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 2021. II. negyedévben 6 fő (1 fő külterületen élő és 5 fő 
belterületen élő) lakos nyújtott be Hivatalunkhoz, melyből 

 2 fő (1 fő külterületen élő és 1 fő belterületen élő lakos) részesült pénzbeli támogatásban, 
összesen 91.200,- Ft összegben, 

 4 esetben elutasító határozat született, mert a kérelmezők jövedelme meghaladta a 
rendeletben előírt összeghatárt. 
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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. 
 

2021. II. negyedévében kamatmentes szociális kölcsön megállapítására irányuló kérelem nem 
került benyújtásra a Hivatalhoz. 
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8. Gyermekszületési támogatás: 

A gyermekszületési támogatás gyermekenként nyújtható összege 50.000,- Ft, a jogosult egy főre 
eső havi nettó jövedelme családos kérelmező esetén nem haladhatja meg a 114.000,- Ft-ot, 
gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén a 171.000,- Ft-ot.  

Biatorbágy Város Polgármesteréhez 2021. II. negyedévében 9 db gyermekszületési támogatás 
iránti kérelmet nyújtottak be, valamennyit belterületről. A beadványok közül: 

 6 család (6 gyermek) részére a támogatás megállapításra került (1 külterületi család, 5 
belterületi család), 

 3 család (3 gyermek) esetében a kérelem elutasításra került, mert a család egy főre eső 
havi jövedelme meghaladta a rendeletben előírt mértéket, valamint mert a szülő lakcíme a 
szülést megelőző 6 hónapban nem Biatorbágyon volt (2 belterületi család, 1 külterületi 
család). 

A megállapított és kiutalt gyermekszületési támogatás összege 2021. II. negyedévben:   
300.000,- Ft volt. 
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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. 
A támogatás jellegéből fakadóan e célra 2021. II. negyedévében kifizetés nem történt. 

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 10.000,- 
Ft támogatást állapít meg. A pénzbeli támogatás mellett az érintett gyermekek részére – a 85 év 
felettiekhez hasonlóan – szintén eljuttatunk egy névre szóló köszöntő lapot. 
A támogatás jellegéből fakadóan e célra 2021. II. negyedévében kifizetés nem történt. 
 
11. Iskolakezdési támogatás 
A 2021 májusától bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatás alapján egyszeri, gyermekenként 
15.000,- Forint összegű juttatás állapítható meg azoknak a rászoruló biatorbágyi gyermekeknek, 
akik a Biatorbágyon működő általános iskolák egyikében (vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kijelölt intézményben) először kezdik meg az első 
évfolyamot. A rászorultság jövedelemvizsgálat alapján kerül megállapításra, a vonatkozó 
jövedelemhatár: családos kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400 %-a (jelenleg: 114.000,- Forint/fő/hó), gyermekét egyedül nevelő kérelmező 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-a (jelenleg: 171.000,- 
Forint/fő/hó). A támogatásra irányuló kérelmet a tanévkezdés évében egy alkalommal, július 1. 
és szeptember 30. között lehet benyújtani. Az új támogatási forma bevezetéséről tájékoztatás 
került a honlapra, a közösségi oldalakra, illetve a biatorbágyi köznevelési intézmények vezetői 
postai úton is megkapták az erre vonatkozó ismertetőt és nyomtatványt. 
A támogatás jellegéből fakadóan e célra 2021. II. negyedévében kifizetés nem történt. 
 
12. Ikergyermekek gondozási támogatása 
A saját háztartásukban ikergyermekek gondozását végző szülőknek havonta 60.000,- Ft (3 
ikergyermek esetén 90.000,- Ft, 4 vagy több ikergyermek esetén 120.000,- Ft) összegű 
támogatás állapítható meg. A támogatás feltétele, hogy a szülők ne rendelkezzenek vagyonnal 
és jövedelmük - családos kérelmező esetén - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400 %-át (jelenleg: 114.000,- Forint/fő/hó), gyermekét egyedül nevelő kérelmező 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át (jelenleg: 171.000,- 
Forint/fő/hó) összeget ne haladja meg. A 2021 májusától bevezetett támogatás a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra a gyermekek 12 hónapos koráig. Az új 
támogatási forma bevezetéséről a széles körű tájékoztatás mellett a védőnők postai úton is 
kaptak erre vonatkozó ismertetőt és nyomtatványt. 
2021. II. negyedévben ikergyermekek gondozási támogatása iránti kérelem nem került 
benyújtásra. 
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RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 
13. 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.   
2021. II. negyedévben nem érkezett beadvány hátralékkezelés tárgyában. 
 
14. 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 2021. II. negyedévben Hivatalunk részéről 1 fő, volt belterületi 
lakos köztemetésének elrendelésére került sor, 296.696,- Ft összegben. 
 
15. Szociális étkezés: 
15.1.  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. 2021. május 5. napjától a 
jövedelemhatárok megemelésre kerültek:  

• 50 %-os mértékű térítési díjkedvezmény esetén a jogosult jövedelme: családos kérelmező 
esetén legfeljebb 99.750,- Ft/hó/fő, egyedül élő kérelmező esetén legfeljebb 114.000,- 
Ft/hó, 

• 100 %-os mértékű térítési díjkedvezmény esetén a jogosult jövedelme: családos 
kérelmező esetén legfeljebb 71.250,- Ft/hó/fő, egyedül élő kérelmező esetén legfeljebb 
85.500,- Ft/hó lehet. 

2021. II. negyedévében intézményi étkezési térítési díjkedvezmény iránti kérelmet nem 
terjesztettek elő Biatorbágy Város Polgármesteréhez. 
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15.2. 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: I. kategória 1.100,- Ft/adag, 
II. kategória 495,- Ft/adag, III. kategória 270,- Ft/adag. 
 
2021. II. negyedévben:  
 I. kategória (mentesül a díj fizetése alól): 39 fő (összesen 770 adag étel), 
 II. kategória (45 %-os kedvezményben: 3 fő részesült (összesen 62 adag étel),  
 III. kategória (25 %-os kedvezményben részesül): 3 fő (62 adag étel).  

2021. II. negyedévben erre kifizetett támogatás összesen 894.430,- Ft, mely havonta 
átlagosan: 298.143,- Ft volt. 
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16. 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. A támogatottaknak továbbá egy, a Családsegítő Szolgálat 
keretein belül biztosított együttműködési programban kell részt venniük, melynek célja a 
veszélyeztetett élethelyzet ismételt kialakulásának megelőzése. 
A támogatás jellegéből fakadóan 2021. II. negyedévében nem érkezett tüzelő támogatás iránti 
kérelem. 

 

 
 

 
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 
Városgondnokság, valamint Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály.  
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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 2020/2021-es fűtési idényt megelőzően a támogatásban részesülőket a Családsegítő 
Szolgálat munkatársai keresték meg. A programról tájékoztatást adtak. Összesen 15 fő tűzifa 
támogatásban részesülővel léptek kapcsolatba, ebből 3 fő belterületen és 12 fő külterületi 
ingatlanban él. Az együttműködési program egyik fő alapeleme a családi költségvetési táblázat 
kitöltése napi/heti/havi vezetése és összegzése. Ez 5 főnél egyáltalán nem valósult meg, a többi 
esetben pedig hiányos vagy nem valóságos számadatok lettek beírva. 
 
A Szolgálattal való együttműködés és a családi költségvetés készítése – a helyi rendelet alapján 
- kötelező a tűzifa támogatásban részesülőknek, mely együttműködést az igénylésnél vállalják. 
Ennek ellenére mégsem ismerik az igénylők, ill. visszajelzik, hogy nem tudtak róla. Egyértelmű, 
hogy az igénylőknek az egyik fő problémája, hogy nem tudják a pénzüket kezelni, a bevételek és 
kiadások terén tudatlanok, sőt nem is foglalkoznak ezzel a témával. Többeknek baráti, ismerősi 
kör egészíti ki rendszeresen a megélhetéshez szükséges anyagi javakat (pénzben, 
természetben). Annak ellenére, hogy tudják, a téli fűtési időszak minden évben eljön, nem 
terveznek vele – egyáltalán nem terveznek. 
 
 
17. 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 (Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola, valamint a 
Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) általi 
megszervezésére 2021.06.21-25. napja között került volna sor, a szervezők azonban a még 
fennálló veszélyhelyzetre tekintettel nem vállalták a gyermekek táboroztatását, így kérelmüket 
visszavonták, a tárgyban eljárást megszüntető végzés született. E célra tehát 2021. II. 
negyedévében kifizetés nem történt.  
 
 
  



 

16 

 

18. 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 2021. II. negyedévében 2 család (1 fő, belterületen élő gyermek és 1 fő, külterületen élő 
gyermek) részére, összesen 80.000,- Ft összegben került sor támogatás megállapítására és 
kifizetésére. 
 
19. Szünidei gyermekétkeztetés 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és hátrányos, vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére a gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. törvény a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) évek óta biztosítja az ingyenes szünidei 
gyermekétkeztetést. Ezen jegyzői hatáskörben ellátott feladat költségeire állami normatíva 
hívható le. A jogosultak körét bővítette ki a helyi gyermekjóléti (8/2009. (10.30.) Ör. sz.) rendelet: 
a polgármester a helyi intézményi étkezési térítési díjkedvezményben részesülő, 18 év alatti 
gyermeknek, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de nem 
hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek is biztosítja az ingyenes 
szünidei gyermekétkeztetést. A támogatás keretében a jogosultak az adott tanév rendjéről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi tanítási szünet és a nyári szünidő minden 
munkanapján, valamint az ezen időtartamra eső, a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde és a 
Benedek Elek Óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon részesülnek déli meleg 
főétkezésben. Az előre csomagolt ételadagok a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat épületében vehetőek át. Az érintett családok minden szünidőt megelőzően Hivatalból 
tájékoztató levelet kapnak a szünidei gyermekétkeztetés lehetőségről, nyomtatvánnyal együtt. A 
támogatás az igény szerint kitöltött kérelemre állapítható meg. 
2021. II. negyedévben, a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet értelmében 2021. április 1. és április 
6. közötti tavaszi szünetben, 2 munkanapon – az 1 fő hátrányos helyzetű gyermeken felül –         
4 fő gyermek vette igénybe a szünidei gyermekétkeztetést. 
 
20. Vis maior támogatás  
A Polgármester egyedi elbírálás alapján – Biatorbágy közigazgatási területén belül – egyszeri, 
legfeljebb 150.000,- Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt azon személy, illetve család 
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.  
2021. II. negyedévben nem került sor kérelem benyújtására és támogatás megállapítására. 
 
Biatorbágy, 2021. szeptember 14. 

 
Tarjáni István s.k. 

polgármester  
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Határozati javaslat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottságának 

…/2021. (…) határozata 
 
 

a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2021. II. negyedévben, szociális ügyekben 
hozott döntésekről szóló beszámoló jóváhagyásáról – átruházott hatáskörben 

 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottsága megtárgyalta a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2021. II. 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, valamint az 1/A melléklet „átruházott 
hatáskörök” 3. pontjában  foglaltak alapján Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága a beszámolót jóváhagyja. 
 
 
 
 

Varga László 
elnök 
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