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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról az alábbi beszámolót nyújtom be.  
 

Az Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének a 5/2011 ( IV.14.) számú, az 
Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt, a képviselőtestülettől 
kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben dönt a költségvetésben előirányzott 
szociális célú támogatások elosztásáról, mint : 
a méltányossági ápolási díj megállapításáról, az átmeneti, és rendszeres segélyek 
megállapításáról, a természetben nyújtott szociális ellátásokról, a kedvezményes 
hulladékszállítási kérelmek elbírálásáról, az első lakáshoz jutók támogatás megítélését 
javaslatáról, valamint az SZMSZ-ben szabályozott ügyek előterjesztéseit véleményezi.  
  
A Szociális bizottság a képviselő testület 9/2009 ( VI.04.) a szociális igazgatásról és ellátásról 
szóló és a 3/2010 (III.26.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeleteinek 
rendelkezései alapján hozta meg döntéseit.  
 

A 2013. évben a Szociális Bizottság 10 alkalommal ülésezett, melyből minden 
alkalommal határozatképes volt. A bizottság összesen 93 határozatot hozott, ebből 85 
megállapítót és 8 elutasítót.  A bizottság tagjai aktívan részt vettek a munkában, megvitatták 
az eléjük kerülő – a Hivatal részéről szakszerűen előkészített – előterjesztéseket, ezt követően 
hoztuk meg a bizottsági határozatokat. A bizottság döntései megállták a helyüket, a 
határozatok ellen fellebbezés a 2013. évben nem volt.   

 
A Szociális Bizottság az alábbi ügyekben határozott 2013-ban:  
 

Ellátások:  Döntések 
száma:  

Átmeneti segély egyszeri megállapítva 5 
Átmeneti segély rendszeres ellátásként megállapítva 14 
Átmeneti segély természetbeni ellátásként megállapítva 11 
Átmeneti segély elutasítása 6 
Tankönyv és Tanszertámogatás megállapítása 5 

 
Tankönyv és tanszertámogatás elutasítása 1 



Ápolási díj megszüntetése 1 
Hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása 27 
Rendeletek véleményezése 8 
Első lakáshoz jutók támogatásának javaslata a képviselő testület felé 9 
Első lakáshoz jutók támogatásának elutasítása 1 
Védőoltás 57 fő részére 50%-os támogatása   1 
Karácsonyi csomagban 404 főt részesít 1 
Iskola kérelmére 17 fő hátrányos tanuló év végi kirándulás költségeinek támogatása 1 
Bursa ösztöndíj támogatás megítélése 1 
Hulladékszállítási díjkedvezmény megszüntetése 1 

 
A 2013. évi költségvetésben biztosított, a szociális bizottság által megállapított 

ellátások, támogatások pénzbeli összege részletezve:  
 

Ellátás: Költsége:  
Átmeneti segélyek 1.420.521.-  
Gyermekvédelem: Tankönyv és 
tanszertámogatás 

104.500.-  

Méltányossági ápolási díj 1.286.000.-  
Bursa Hungarica Ösztöndíj 205.000.-  
Karácsonyi csomagok  525.200.-  
Védőoltás támogatása  178.125.-  
Iskola kérelmére 17 fő hátrányos tanuló év 
végi kirándulás költségeinek támogatása 

65.500.-  

Átmeneti segély természetbeni (Szoc. tűzifa) 462.280.-  
 
Összegezvén az elmúlt évet, bízva abban, hogy a településünkön élő hátrányos 

helyzetű családok terheit enyhítve határoztunk, nyújtottunk segítséget a rászorulóknak.   
Ezúton is megköszönöm képviselő társaim és a külsős bizottsági tagok, áldozatos munkáját és 
az előttünk álló 2014. évre nézve jó egészséget, kitartást kívánva az előttünk álló közös 
munkához. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Szociális bizottság 2013. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására. 
 

Határozati javaslat 
                       
Újhartyán Város Önkormányzata a Szociális Bizottság 2013. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.                                  
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 

 
 
Újhartyán, 2014. január 20.            Dr. Szikszay Péter  
                                                                           Szociális Bizottság Elnöke 


