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                   Sződliget  Nagyközség Polgármestere 

  2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36. 

  Tel.: 27/590-095; 27/590-235; Fax: 27/ 590-236 

  E-mail: polgarmester@szodliget.hu 

 

A napirendet tárgyaló ülés időpontja:   2019. január 18. 
A napirendet tárgyalja:       Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette:                 Petényi Éva 

Előterjesztő:       Polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa:    nyílt/ zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa:    rendes/rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszerű/minősített 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testületének 2019. január 18-án tartandó ülésére 

Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület által meghatározott munkaterv szerint, törvényi kötelezettségemnek eleget 

téve számolok be a 2018. október 31. és 2018. december 31. között végzett tevékenységről. 

 

Az átruházott hatáskörök közül a legösszetettebb a szociálpolitikai tevékenység, melyet a 

pénzbeli és természetbeni juttatásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2015. 

(II.18.) számú rendelet, továbbá a szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló 11/2015.(IX.15.) 

önkormányzati rendelete és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet 

alapján gyakoroltam. 

 

Feladatom elbírálni, illetve jóváhagyni a rendeletből adódóan keletkező ügyeket. A szociális 

ellátásokon belül kiemelten kell kezelnünk a pénzbeli, a természetbeni és a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokat, valamint az ellátáshoz szükséges feltételek, támogatások 

biztosítását. 

 

Elsődleges feladatunk a szociális gondok megelőzése, feltárása, a rászorulók alapvető 

szükségleteinek kielégítése, valamint helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

Az átruházott hatáskörökről szóló beszámolóban - a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint az 

önkormányzati rendeletek alapján - a szociális ellátások három nagy csoportjáról kell szólnom, 

melyek a következők: 

I. Pénzbeli ellátások 

I. Természetben nyújtott szociális ellátások 

II. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások. 
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I. Pénzbeli ellátások 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 

törvény és a 2/2015.(II.18.) számú önkormányzati rendeletünk határozza meg: 

 

- méltányossági ápolási díj, 

- önkormányzati segély 

- lakásfenntartási támogatás. 

 

Méltányossági ápolási díj 

 

Az ápolási díj annak a nagykorú hozzátartozónak biztosít anyagi hozzájárulást, aki tartósan 

gondozásra szoruló otthoni ápolását látja el. Az ápolási tevékenység időtartama szolgálati 

időnek minősül, melynek következtében az önkormányzat köteles megfizetni a folyósítás 

időtartamára a társadalombiztosítási és a nyugdíjbiztosítási járulékot. 

  

Az önkormányzat rendeletében meghatározott méltányossági ápolási díjban jelenleg 2 fő 

részesül.  Erre a célra a beszámolási időszakban 156.485,- Ft került felhasználásra. 

 

Önkormányzati  segély 

 

Az önkormányzati segély a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociális rászorult családok 

részére nyújtható pénzbeli ellátási forma. Szociálisan rászorultnak minősül az a kérelmező, aki 

létfenntartásához, alkalomhoz kötődő többletkiadásaihoz, önálló életvitele megőrzése 

érdekében támogatást kér. 

 

Az önkormányzati segély adható, mint: 

  a) eseti segély, 

  b) gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása,  

  c) temetési segély. 

 

a.) Eseti segély abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező krízis helyzetbe került.  Krízis 

helyzetnek kell tekinteni különösen, ha kérelmező vagy családtagja 

 a) betegségével kapcsolatos gyógyszereit nem tudja kiváltani (felírt vények bemutatása   

esetén), 

b) kórházi kezelést, műtéti beavatkozást, gyógyászati segédeszközt, rehabilitációt vesz 

igénybe (vonatkozó igazolások bemutatásával), 

 c) közüzemi szolgáltató által kiállított számlát nem tudja megfizetni (számla 

bemutatásával), 

 d) munkanélkülivé vált (igazolt álláskeresési támogatásra való jogosultság, vagy az 

állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló okirattal) vagy 

 e) kötelező iskoláztatással kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni 

(közoktatási intézmény igazolása alapján). 

 

A negyedik negyedévben 3 fő nyújtott be eseti segély iránti kérelmet. A kérelmezők közül 3 

fő részére került megállapításra segély, összesen 20.000,- Ft összegben. A beszámolás 

időszakában kérelmet nem kellett elutasítanunk. 
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b) Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatására jogosult a gyermek törvényes 

képviselője és a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, aki az Szt. szerint időszakosan 

létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.  

 

Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatására a negyedik   negyedévben   kérelmet 

nem nyújtottak be.  
 

c) Temetési segély 

 

Az önkormányzat rendelete alapján temetési segélyre jogosult az a kérelmező, aki a temetés 

költségeit viselte, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 

 

2018. október 1. és 2018. december 31. közötti időszakban temetési segélyre 2 fő nyújtott be 

kérelmet. A kifizetett összeg 110.000,- Ft volt. 

  

Lakásfenntartási támogatás 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

 (2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

Lakásfenntartási   támogatásra   a negyedik negyedévben    12 fő részére 121.400,- Ft került 

kifizetésre. 

 

 

II. Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

Természetben    nyújtott    önkormányzati   segély 

 

Természetben nyújtott önkormányzati segélyt azok számára lehet megállapítani, akik egyébként 

a pénzbeli ellátásra is jogosultak.  

Adható: a) élelmiszerutalvány formájában,  

  b) téli tüzelő (fa) biztosítása, amennyiben az önkormányzat rendelkezik kiosztható   

tűzifával. 

 

Természetben nyújtott önkormányzati segélyt (tűzifát)a negyedik negyedévben 12 fő kapott 

499.992,- Ft értékben. 

 

III. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

  

 

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásoknak önkormányzati rendeletünk két formáját 

említi: - a szociális étkeztetést, 

 - a házi segítségnyújtást. 
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Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 

 

A szociális étkeztetéssel és a házi segítségnyújtással kapcsolatos minden feladatot – a hatósági 

feladatokat kivéve – a Gondozási Központ látja el. 

 

A házi gondozást – szükség esetén - továbbra is a hivatal rendeli el, a gondozási feladatokat 

azonban a Gondozási Központ szakembere végzi.  A beszámolási időszakban 19 fő részesült 

szociális gondozásban., közülük 1 fő új gondozott. 

A negyedik negyedévben 26 fő részesült szociális étkezésben, közülük 7 fő ingyenesen, 2 fő 

50%-os kedvezménnyel étkezhetett.  

 

Személyes gondoskodást nyújtó intézményi jogviszony 

 

A személyes gondoskodást nyújtó intézményi jogviszony keletkezésével kapcsolatos hatáskört 

2002. január 1-től gyakorolja a polgármester. 

 

A 2018. október 1-2018. december 31-ig terjedő időszakban szociális otthonban történő 

elhelyezéssel kapcsolatban nem kellett intézkednünk.   

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A többször módosított 1997. évi XXXI. törvény értelmében a gyermekvédelmi rendszer 

működtetése részben állami, részben pedig önkormányzati feladat. A gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján a képviselő-testület rendeletet 

alkotott a gyermekvédelem helyi szabályairól. 

 

Az átruházott hatáskörök gyakorlása a 11/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet alapján 

történik. 

A pénzbeli és természetbeni ellátásoknak a helyi rendelet jelenleg egyetlen formáját a 

gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása szabályozza. 

Az önkormányzati rendelet értelmében e támogatási forma - a polgármester döntése alapján - 

indokolt esetben természetbeni juttatásként is megállapítható. Az elmúlt időszakban a 

gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatását a jogosultak részére pénzbeli ellátásként 

folyósítottuk. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az eseti segélykérelmek tekintetében a harmadik negyedévben a döntés meghozatala 8-10 

napon belül megtörtént. 

 

A jövőben is oda kell figyelnünk a szociális területen dolgozók munkájának összehangolására, 

a különböző ellátások, támogatások felhasználásának rendszeres vizsgálatára. 

 

A szociális területen végzett munkánkban sok segítséget kapunk az óvodai és iskolai 

gyermekvédelmi megbízottaktól, az egészségügyi intézményeink dolgozóitól, a gondozási 

központ munkatársaitól. 
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Továbbra is célunk, hogy a szociális gondoskodásban és ellátásban többszörösen hátrányos 

helyzetű családok, ezen belül is a szociálisan veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, valamint 

alacsony nyugdíjú időskorúak helyzetének javítására összpontosítsunk. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az átruházott hatáskörök között kell beszámolnom a közterület foglalási engedélyekről. 

 

A 2018 október 1.– 2018. december 31. közötti időszakban közterület foglalással  

kapcsolatban 1 kérelem   érkezett  a hivatalhoz.  Kérelmet nem kellett elutasítanunk. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem az átruházott hatáskörökről szóló beszámolóm 

megvitatását és elfogadását. 

 

Sződliget, 2019. 01. 09. 

 

 

 

Juhász Béla 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a polgármester átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóját 2018. negyedik negyedévére 

vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Sződliget, 2019. 01. 09.                       

                                                                                                 Juhász Béla 

                                                                                                 polgármester 

 

 

 

 


