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Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2015. évi munkatervben foglaltak szerint az alábbiakban számolok be a Képviselő- testület 
tagjai részére 2014. november 1-jétől – 2015. március 31-ig az átruházott hatáskörben 
általam hozott döntésekről. 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint a 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek közül a Szt. 43/B. § 
(1) bekezdésében foglalt ápolási díj, az önkormányzati segély, a szülési támogatás 
megállapítását és a méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmek elbírálását a képviselő-
testület a polgármester hatáskörébe utalja. 
 
 
 

1. MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ 
 
2014. november 1-jétől – 2015. február 28-ig nem került sor méltányossági ápolási díj 
megállapítására tartósan beteg személy gondozásáért.  
 
 
 

2. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 
 
Az önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján 2014. 
november 1-jétől – 2015. február 28-ig önkormányzati segély 3 esetben került 
megállapításra, a kifizetett segély összege: 15.000,- Ft. Az 1 fő részére kifizetett segély 
összege 5.000 ,- Ft volt. Önkormányzati segély iránti kérelem elutasítására nem került sor. 
 
Az önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján az 
önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 2014. november 1-
jétől – 2015. február 28-ig terjedő időszakban 1 fő részére összesen 150.000,- Ft összegű 



kamatmentes kölcsön kifizetésére került sor. Kamatmentes kölcsön iránti kérelem 
elutasítására a fenti időszakban nem került sor. 
 
Az önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltak szerinti temetési célra szolgáló 
önkormányzati segély megállapítására a fenti időszakban 1 esetben került sor. A kifizetett 
támogatás 15.000,- Ft volt. 
 
 

3. SZÜLÉSI TÁMOGATÁS 
 
2014. november 1-jétől - 2015. február 28-ig az önkormányzati rendelet 16. §-ában 
meghatározottak alapján szülési támogatásban 2 család 2 gyermeke részesült. A szülési 
támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft. A kifizetett támogatás összege 20.000,- Ft 
volt. 
Szülési támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor. 
 
 

4. MÉLTÁNYOSSÁGI KÖZGYÓGYELLÁTÁS 
 
Az önkormányzati rendelet 17. §-ában meghatározott méltányosságból megállapítható 
közgyógyellátásra való jogosultság nem került megállapításra 2014. november 1-jétől - 
2015. február 28-ig terjedő időszakban.  
 

5. KÖZTEMETÉS 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a alapján 
2014. november 1-jétől 2015. február 28-ig terjedő időszakban 1 esetben került sor 
köztemetés elrendelésére. A köztemetés költsége 70.000,- Ft volt. 
 
 
 
A fenti ellátások a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szt.) módosítását követően 2015. február 28. napjával megszűntek, illetve 
a köztemetés elrendelése a képviselő-testület hatáskörébe került. Az ellátásokat szabályozó 
önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte a képviselő-testület és új önkormányzati 
rendeletet alkotott.  
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint a 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. § (2) bekezdése alapján a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természetbeni ellátások közül a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás (a továbbiakban: települési 
lakhatási támogatás), a rendkívüli települési támogatás, a temetési célra szóló kamatmentes 
kölcsön és a települési szülési támogatás iránti kérelmek elbírálását a képviselő-testület 
Szőc Község Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) 
hatáskörébe utalja. 
 
 

1. A LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ 
NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

 
Az önkormányzati rendelet 7. § - 9. §-ban meghatározottak alapján 2015. március 1-jétől – 
2015. március 31-ig települési lakhatási támogatás nem került megállapításra. A 
támogatás 1 hónapra jutó összege egységesen 5.000,- Ft. A támogatás 1 évre kerül 
megállapításra. Kérelem elutasítására nem került sor. 



 


