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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság ülésére 

 

 

Tárgy: Fogyatékos személyek díjhátralék kiegyenlítésére irányuló pályázat 

 

 

Előterjesztő:       Kanász-Nagy Máté 

Előterjesztést készítette:   Szakács Viktor 

Bizottsági ülés időpontja:  2020. március 23  
 

 

Tisztelt Népjóléti és Lakásügyi Bizottság! 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. 

(II.27.) számú rendelete (a továbbiakban: rendelet) 45-51. § alapján a fogyatékos személyek 

díjhátralék-kiegyenlítő támogatására irányuló pályázat 2020. február 3. napjától – a 

költségvetésben erre a célra biztosított 5.000.000.- Ft pénzügyi forrás terhére – kiírásra került. 

 

A Szociális Osztályon a pályázat leadási határidejéig, 2020. március 6-ig összesen 8 db pályázat 

került benyújtásra. 

 

A pályázatok kiértékelése során megállapítást nyert, hogy a beérkezett 8 db pályázatból az 

összes megfelelt a jogszabályi feltételnek.  

 

Az érvényesen benyújtott pályázatoknál környezettanulmány készült. A környezettanulmányok 

elkészítése során a Szociális Osztály munkatársai a pályázók szociális és jövedelmi helyzetét, a 

díjhátralék keletkezésének okát és körülményeit vizsgálták.  

 

A 8 db pályázatban igényelt támogatás összege együttesen 4.454.864.- Ft. A rendelet 51.§ (2) 

bekezdése szerint egy pályázó legfeljebb 700.000.- Ft támogatásban részesülhet. Ezt az előírást 

figyelembe véve, 5 pályázó esetében a teljes igazolt, lejárt esedékességű tartozásuk 

kiegyenlítésre kerül, három pályázó pedig – mivel tartozása meghaladja a rendeletben előírt 

értékhatárt – a jogszabály alapján adható maximális összeget kapja. 

 

Mivel a pályázók által igényelt támogatási összeg nem éri el a költségvetésben biztosított keretet, 

nem volt szükség a pályázatoknak a rendeletben szabályozott méltányossági szempontok alapján 

történő rangsorolására. 

 

A fenti szempontok figyelembe vételével mind a 8 érvényesen pályázó személy részéré javasolt 

a támogatás megállapítása együttesen 3.488.266.- Ft értékben, átlagosan 436.033.- Ft összegben. 
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A fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására rendelkezésre álló 5.000.000.- Ft 

pénzügyi forrásból a fenti összeg felosztására vonatkozó javaslatot az előterjesztéshez mellékelt 

táblázat tartalmazza. 

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet, és az előterjesztéshez mellékelt táblázat alapján javaslom a 

súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására rendelkezésre álló 

5.000.000.- Ft pénzügyi keretből 3.488.266.- Ft felosztásának, és a szolgáltatók felé történő 

kifizetésének elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság a pályázati előterjesztést megtárgyalta és a 10/2015. (II.27.) 

számú önkormányzati rendelet 45-51. § alapján, a fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő 

támogatására rendelkezésre álló 5.000.000.- Ft pénzügyi keretből 3.488.266.- Ft felosztását, és a 

szolgáltatók felé történő kifizetését elfogadja. 

 

Budapest, 2020. március 17. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

 

Budapest, 2020. március 23. 

 

 

 

Kanász-Nagy Máté 

 

 


