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Tisztelt Képviselő Testület, Polgármester Úr!

Kéthely Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg,
hogy a Szociális Bizottságnak ciklusonként legalább egy alkalommal be kell számolni az éves
munkájáról a képviselő testület számára.
A bizottság tagjai:
Bódis Józsefné
Hosszúné Tóth Rita
Nikula Csaba András
Mika Lajosné

a bizottság elnöke
képviselő
képviselő
külső tag

Az SZMSZ határozza meg a Szociális bizottság feladatait és hatáskörét.
A Bizottság feladatai:
-

a költségvetési rendelet tervezetben meghatározott szociális és gyermekvédelmi,
egészségügyi, kulturális, és oktatási tárgyú kiadások előzetes véleményezése.
az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális és oktatási
tárgyú rendeletben meghatározott feladat és hatáskörök gyakorlása
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő testület tájékoztatása
javaslat a helyi szociális háló fejlesztésére,
a szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális és oktatási tárgyú helyi
rendelet tervezet előzetes véleményezése,
tevékenységéről évente beszámolót készít és azt a képviselő testület elé terjeszti,

Átruházott hatáskörök:
Döntést hoz a települési támogatások nyújtásáról rászorultság esetén:
- ápolási támogatás
- gyógyszertámogatás
- rendkívüli települési támogatás
- időskorúak jubileumi juttatása
- lakhatási támogatás
- rendkívüli nevelési támogatás
- tanévkezdési támogatás
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás
- szociális tűzifa

A bizottság hatáskörébe tartozó támogatási formák feltételeit a Kéthely Község
Önkormányzat képviselő testületének 3/2015.(II.17) önkormányzati rendelete a szociális és
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tartalmazza.
A bizottság minden hónapban legalább egy alkalommal ülésezik, ahol elbírálja a kérelmeket,
ezen kívül sürgős esetekben rendkívüli megbeszélést is tart. A bizottság minden alkalommal
határozatképes volt.
A 2018 évben szociális bizottság döntése ellen fellebbezés nem történt, 13 alkalommal
tartottunk bizottsági ülést.
2018 éves szociális bizottság költségvetése 10.837.645 Ft ebből felhasználásra került
10.822.645 Ft
2018 évben az alábbiakról hoztunk döntést.
Közgyógyellátás méltányosság
Szociális tűzifa
Rendkívüli települési tám. (önk.
segély)
Kamatmentes kölcsön
Jubileumi juttatás
Gyógyszertámogatás
Lakhatási támogatás
Rendkívüli nevelési támogatás
Tanévkezdési tám. (gyermekek száma)

Köztemetés
Temetési támogatás
Anyasági támogatás
Ápolási díj
Bursa Hungarica össztöndíj

70 fő
78 fő

117 m3
1.263.390 Ft

6 fő
20 fő
53 fő
21 fő
0
244 fő
óvódás:10.000Ft/fő
ált.iskolás15.000Ft/fő
közép isk:20.000Ft/f
főisk:25.000Ft/fő

465.000 Ft
300.000 Ft
5.000 Ft/fő/hó 3.180.000
5.000 Ft/fő/hó 1.260.000
0
3.895.000 Ft

5 fő
24 fő
17 fő
2 fő
12 fő
5000Ft/fő/hó (10
hónap)

759.000Ft
30.000Ft/fő
720.000Ft
40.000Ft/fő 680.000 Ft
33.345 Ft /fő/hó 800.280 Ft
600.000Ft

A szociális tűzifán kívül még önkormányzati tűzifa is kiosztásra került.
Előfordult, hogy egy-egy kérelem elutasításra került ennek leggyakoribb oka, hogy a
rendeletben szereplő feltételeknek nem felet meg, valamint nem volt indokolt a kérelmező
segélyezése. Előfordult olyan is, hogy a kérelemhez szükséges igazolást az igénylő a
bizottsághoz nem jutatta el. A lakhatási és gyógyszertámogatást minden évben újra kell
igényelni automatikusan nem hosszabbodik meg, ezt többen elfelejtik.
A támogatásokat a bizottság készpénzben vagy természetben állapította meg. A kérelmek
elbírálásánál minden esetben igyekeztünk reálisan és ugyanakkor takarékosan dönteni.
Az elmúlt évhez hasonlóan 2018-as évben is tudtunk támogatást nyújtani azoknak, a nappali
tagozatos tanulóknak és óvódásoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem
részesülnek. Az iskolakezdési támogatás az előző évekhez képest 5.000 Ft/fő-vel emelkedett.
A gyógyszer és lakhatási támogatás 2.500 Ft/hó-val tudtuk emelni.
A fentiekből is látszik, hogy minden megteszünk azért, hogy a falu lakóit minél szélesebb
körben tudjuk támogatni. A szociális bizottság pénzügyi keretét az állam határozza meg
lakósság szám függvényében. Megpróbáljuk úgy elosztani a pénzt, hogy minél többen
részesüljenek belőle.
A minimál bérek emelkedése szükségessé tette az önkormányzat szociális rendeletének
módosítását, így a szociális bizottság megemelte az egy főre jutó jövedelem mértékét.
Előfordult több alkalommal, hogy a felírt gyógyszerek kiváltása nehézséget jelentett egy-egy
család számára ebben az esetben is a szociális bizottság pénzéből történt a gyógyszer
kiváltása.
Szeretném, megköszöni a bizottság tagjainak a munkáját, aktív részvételüket.
Külön szeretném meg köszöni Magyar Krisztina szociális ügyintéző munkáját, aki minden
alkalommal pontosan előkészítette az ülés anyagát ezzel nagymértékben segítette munkánkat.
Kérem a Tisztelt Képviselő testület a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
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