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ELŐTERJE§ZTES
§zőc Közsóg Önkormán y u*t a k ó p v i s e I ő - t e s
2021. október 19- i nyilvános ülésérct ü I et e
TárgY: Tiiékoztató

a

ftét iités közöít

a

polgtírme§terre útruházotí hatáskőrben
lrczoíí

rlöníésekrőI a 2a20, aktóber 3. nap.jdtól
202I: oijdt

rri. ,*iidts

terjet{ő it1őszakban

Előt*rjesztő: Nérrretlr Balázs polgárnrester
Előkészítette: dr. Giba Zoltán je§yző
Rybár Jr:dit szociá]is és munkaiigyi ügyintóző

Tisztelt Képvi seiő-testület!

Az alábbiak

szerint szánrolok be a2a2a- október 3. és ?021.
október 7. közörti
polgárnresterre átr.rlrázott szociális igazgatási
lratáskörberr lrozott rlörrtésekrőI:

Lak*}tási támogat$É: 3 fő részérekeriilt rnegállapításm

esetben megszítnt és kertilt irira megállapitásra.

233.000.- Ft ker.iilt kifizetésrc.

itá

L 12

időszakban a

8.000._Ft/hó összegben, ebbői

szernély nyújtott be kéreln:et, részükre
összesen

:11 esetben nyujtottunk, ?10.000,Ft értékben

SzÜlési t4moga,*!§: 2 fő rryujtofl be kórelrnet, 3 gyermeket
érintően. 20.000_20.000,_ Ft összeg
került megállapításra, nrindösszesen 60.000,Ft kíiizetés*tortent,r*g,
Köztemetést 7 esetben kellett elrendelni,
Étk*ztq$ÉgigénY}ésérekérelenr nenr érkezett"
1 esetben töfiént kérelemre eitátas
megsztintetés,
H$zi seeítségnvúitás igénybevételérekérelem rrem
ér.kezett

kQzfqg}.alkoztqtáqhqp További közfogla}koztatásí szerződés
keriilt

i

nregkötésre
fo
részvéte}éve]a VMK
§kai Járdsi l{ivatal Foglalkoztatási osztállával 2021. szeptemlrer 1október 3 1, közötti időszakra.
Az elöző szerzőcléslrez kötődően 1 fo nrrrnkaszeződése
szünt meg kózös ntegegyezissel 202
szeptenrber

3

0. rrapj án.

l.

Nv.ári 4iákmunkán 3 ÍÓ vett rószt 1-1 hónap
iciőtar:tarrrban2ü2L jirlius 1- 2021. augusztus
31
VMK.{kai .Irirási Flivatai Foglaikozlatási osztálya,*i* ,*n
ogatásával.

kozÖtt a

1

Közérdekű ryun\é§ ? fö vett részt összes en3l2óra
időtartanrban"
esetbe_n

nregállapításra,

1

.**ib.r,

"frGiür*

ff::,l|::J:,"i'Hiljő:Íll{!::"sünkön

,nregállaPítása iránt 4 kérelem érkezett, ebbőI

k.rúr a kérelem

az,tlléttás**|u,nnt. iratarryagáttétel
törtónt az írj

15 kélelem érkezett
14 esetben keriilt megállapításra a támogatás
30 fo gyermekre, 300"000,-

kiíizetése történt meg

Ft

1 esetben e§árás rrregsziintetésére
volt sziikség kér.elenr visszavcrnás
miatt

2g21.

3

15 kérelem ér*ezett
14 esetberr került megáIlapításra a támogatás
30

íó gyermekre,300-000.- Ft
kifizetése történt nreg
l esetben kérelenr elutasításra kertill sor, jövedelemlratár
túllépésmiatt

Őszi szünet 2020. októb et 26-30.(5 mrrnkanap)
3 iskolás gyerrneket érinteít,
téli szünet 20Z0.decenrber 23-31.
iZ rnunkanap1
1 iskolást és 1 óvodást érintefi,
tavaszi sziinet 2021. április 1- 6, (? mtrnkanap)
1 iskolást és l óvodást ér.intett.
nyári sziinet 202l, június 1 S-arrgusztu s ?7
. {5i munkarrap) 1 iskolást és
i óvodást érintett,

Halimba, 2021. októb er !2.
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Németh Balázs
polgtirmester
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