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 E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
2016. június  28 (kedd) 17 órai kezdettel  

 
megtartandó testületi ülésére 

 
7. napirendi pont 

 
 
Tárgy:    Szociális Bizottság 2015. évi munkájáról beszámoló    
                                           
 
Előterjesztő:   Dr. Szikszay Péter elnök  
 
Előkészítő:   Rutterschmidt Zoltánné előadó 
 
Szavazás módja: egyszerű többség  
 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Újhartyán Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (X.21) 
számú önkormányzati rendelet határozza meg, hogy a bizottságok évente beszámolnak munkájukról a 
képviselő testület számára.  
 
A bizottság tagjai:  
 
Dr. Szikszay Péter a bizottság elnöke- képviselő 
Tóth Antal                bizottsági tag- képviselő 
Fajth Andrásné         bizottsági tag (külsős) 
 
Az SZMSZ határozza meg a bizottság feladatait, hatásköreit. 
 
Szociális bizottság feladatai 
 
Véleményezi: 
- az önkormányzati egészségügyi és szociális intézményeinek létesítésére, működésére és 
megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására vonatkozó előterjesztéseket, 
- a szociális ellátás fejlesztési arányainak meghatározását, a szociális védőháló megteremtését 
célzó koncepciókat, előterjesztéseket, 
- az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális fejezetét, 
- az egészségügyi, szociális intézmények vezetőinek kinevezésével összefüggő pályázatokat, 
javaslatot tesz a döntésre, 
- a település területén működő egészségügyi, szociális intézmények munkáját, 
- háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola egészségügyi orvosi körzetek 
kialakítását, 
 
Egyéb feladatai:  
- Figyelemmel kíséri a gyógyító-megelőző és a betegellátási tevékenységet, közreműködik 
annak szervezésében, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében. 
- Javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésének programjára. 
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- Részt vesz az önkormányzat által támogatott egészségügyi, szociális célú pályázatok 
elbírálásában. 
- Figyelemmel kíséri és elemzi a teleépülésen élők szociális helyzetének alakulását, a 
gondoskodás kiterjesztése érdekében együttműködik az egyházakkal és más karitatív szervezetekkel.   
- Segíti a beteg-, szociális-, gyermeki jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja 
azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket. 
 
Szociális Bizottságra átruházott hatáskör, amelyben döntést hoz:   
 
1.) Települési támogatás (amely 2015. 03.01-ét megelőzően átmeneti segélyként került 
megállapításra) 

a)  települési támogatás létfenntartáshoz 
-  általános eseti, rendkívüli eseti 
- rendszeres támogatás  
b)  temetési költségekre tekintettel megállapított támogatás 
c.) települési gyógyszertámogatás   
d) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadáshoz támogatás  

     e) települési ápolási díj megállapítása, megszüntetése (a 18. életévét betöltött, tartósan beteg 
személy 
ápolását végző hozzátartozó részére) 
2.) Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjkeret felosztásáról 
3.) Dönt a gyermekvédelem helyi rendszerében szabályozott ellátásokról (beiskolázási segély, 
osztálykirándulás támogatása)  
4.) Dönt a hulladékszállítási díjkedvezmény megállapításáról és a 70. éven felülieknek járó 50% 
díjkedvezmény megállapításáról 
5.) Első lakáshoz jutók támogatásáról  
6.)Szociális tűzifa pályázaton való részvételről és a tűzifa elosztásáról  
   
Az  eltelt  években  végzett  munkája  során  a  szociális bizottság,  a  testületi  üléseket  megelőzően  
véleményezési, javaslatot tett a képviselő-testületnek egyes intézkedésekben:  
- Helyi szociális rendelet módosításai,  
- Szociális terület költségvetésére,  
- Újhartyán Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjára 
- Újhartyán Város Önkormányzatának költségvetésére 
A bizottság minden hónapban egy alkalommal ülésezik, ahol elbírálja, az addig beérkezet kérelmeket. 
A bizottság sürgős esetben rendkívüli ülést is tarthat.  
 
A bizottság hatáskörébe tartozó támogatási formák feltételeit az Újhartyán Város Önkormányzat 
Képviselő- testületének a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól szóló 4/2015 (II.19.) 
sz. Ök. rendelet tartalmazza.  
 
A bizottsági üléseken részt vesz a bizottság tagjai valamint a polgármester és a jegyző a szociális 
ügyintéző, valamint állandó meghívott tag a gyermekvédelmi és családgondozó munkatárs.  
 
A bizottság 2015. évben 9 alkalommal ülésezett, amelyek alkalmával 82 esetben született jogerős 
határozat. A szociális bizottság ülései minden esetben határozatképes volt. 
 
A bizottság a helyi rendeletben szabályozott feltételek teljesülése esetén megállapította, a rendelet 
feltételeinek nem teljesülése esetén a bizottság méltányosságot gyakorolva állapított meg ellátást.  
Amennyiben a bizottság nem látta megalapozottnak és indokoltnak a kérelmező kérelemben 
meghatározott helyzetét, és a helyi rendeletben szabályozott feltételeknek sem felelt meg a kérelem 
elutasításra került. 
 Az elutasított kérelmek ellen egy esetben érkezett fellebbezés. A képviselő testület, mint másodfok a 
szociális bizottság döntését helyben hagyta.   
A 2015. évben az alábbi ügytípusok kerültek megtárgyalásra és született döntés.   
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Támogatás megnevezése Megállapított 
támogatásban 
részesítettek 
száma 

Elutasított 
személyek 
száma 

Összes felhasznált támogatás  

Önkormányzati segély  1 fő  1 fő  20.000.- Ft  

Ápolási díj  1 fő  0 fő  47.200.- Ft  

Települési gyógyszertámogatás 7 fő  4 fő  86.000.- Ft  

Települési ápolási díj 0 fő 0 fő           0 Ft  

Települési rendkívüli támogatás 4 fő  3 fő 56 500.- Ft 

Települési rendszeres támogatás  7 fő  0 fő  575 760.- Ft  

Települési temetési támogatás  4 fő  0 fő  270 000.- Ft  

Települési lakhatási támogatás  4 fő  1 fő 48 000.- Ft  

Első lakáshoz jutók támogatása 1 fő 0 fő 200 000.- Ft  

50%-os Hulladékszállítási kedvezmény 9 fő 0 fő 200 000.- Ft  

300.- Ft-os egyedül élők kedvezményes 
hulladékszállítási díja  

5 fő  0 fő 0 .- Ft  

Tanulók iskolai kirándulás és egyéb 
támogatása  

14 fő  0 fő 170 000.- Ft  

Beiskolázási segély 0 fő 4 fő 0.- Ft  

Karácsonyi csomag 70 éven felüliek és 
nagycsaládosok részére 

450 fő 0 fő 900 000.- Ft  

Szociális tűzifa  10 fő  0 fő   

BURSA Hungarica pályázat  6 fő  0 fő  56 000.- Ft X10 hónap  

 
A szociális bizottság a képviselő testület által meghatározott és elfogadott költségvetési összeget: „az 
egyéb szociális célú ellátásokra vonatkozó keretösszeget a 11.650 e.- Ft”-ot nem merítette ki.    
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Kérem a Szociális bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámolójának megtárgyalását és 
elfogadását.  
 
 
 

Határozati javaslat 
                       
Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testülete a 
Szociális Bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót 
megismerte és elfogadja.                                   

 
Határidő: azonnal 

Felelős: bizottság elnöke 
 


