Beszámoló szociális feladatok ellátásáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban
Szt.) célja a szociális biztonság megteremtése, meghatározza az állam által biztosított egyes
szociális ellátások formáit és a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint
érvényesítésének garanciáit.
A tavalyi évben az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.)
rendelet szabályozta Pilisszentkereszt községben a rászorultak részére nyújtandó pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a
jogosultság feltételeit, az egyes támogatás mértékét, a szociális ellátások megszűnési módját.
A Szt. és az önkormányzati rendelt alapján 2015. évben 8.450.000,- Ft az előirányzott összeg.
A község szociális ellátás formái és a jogosultság feltételei mellett a költségvetésben tervezett
összeg és a pótelőirányzat figyelembe vételével gazdálkodtunk az alábbiak szerint.
A szociális ellátás formái:

természetbeni
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság ügyeinek folyamatos
és gyors intézése érdekében egyes hatásköreit a Polgármesterre és a Szociális Bizottságra
ruházta át.
A Polgármester átruházott hatáskörben dönt a közgyógy települési támogatásra, a rendkívüli
települési támogatásra és a köztemetésre benyújtott kérelmek elbírálásáról. A Szociális
Bizottság dönt a lakhatási települési támogatásra, a temetési települési támogatásra és a
szociális célú tüzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálásáról.
Közgyógyellátási jogosultság megállapítására irányuló kérelmet először a járási hivatalhoz
kell beterjeszteni. Méltányossági alapú, közgyógyellátási települési támogatás kérelem csak a
járási hivatal elutasító határozatának átvételét követően nyújtható be.
2015. évben is - mint mindig - pénzbeli támogatás volt a mérvadó. A kérelmeket
lehetőségeinkhez mérten megpróbáltuk teljesíteni, de történt elutasítás is.
2015. október 5-én a községben élő 70 éven felüli személyek köszöntésére a Pilisi Szlovákok
Központjában került sor ünnepi keretek között. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről 12. §-án, az önkormányzat által nyújtható egyéb nem intézményi ellátások
finanszírozására elkülönített összeg költségvetési előirányzatán (K48) rendelete alapján az
érintettek 5.000,- Ft összegű egyszeri támogatásban részesültek. Összesen 890.000,- Ft
támogatás lett megállapítva idősek napi támogatásként 178 fő részére.
Rendkívüli települési támogatás megállapítása 14 esetben történt.
Temetési célra nyújtott segély jövedelemfüggő ellátás, amit a temetést lebonyolító személy
igényelhet az elhalálozás napját követő 60 napon belül. A tavalyi évben 1 fő igényelte a
támogatást.
Települési lakhatási támogatás egy áthúzódó támogatás, 2014-es megállapítás esetén
áthúzódik a 2015-ös évre, így a tavalyi évben 5 fő részére nyújtott az önkormányzat
támogatást.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultság megállapítása jegyző hatáskörébe
tartozik. A döntés jövedelem adatai alapján és a kötelezően kitöltendő vagyonnyilatkozat
értekéi alapján történik. Az adatok vitatásakor a jegyzőnek lehetősége van a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz fordulni.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatóságról szóló 1997.évi XXXI. tv. 20/A. § (1)
bek., valamint a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők 2015. év augusztusában és novemberében (5.800,- Ft/fő)
természetbeni juttatás Erzsébet utalvány formájában kapták kézhez.
2015. évben 17 esetben állapított meg a hivatal jogosultságot, 2014. évben áthúzódó
megállapítás 34 főt érint.
Nyári gyermekétkeztetésre 2014. évhez hasonlóan - a túl szigorú követelmények miatt –
2015. évben sem került sor.
Az önkormányzati rendelet alapján méltányosságból 2 fő kérelmezte a közgyógyellátási
jogosultságot, mely megállapításra is került.
Szociális tüzifa támogatás 2015. évben kétszer történt, év elején a rendkívüli időjárási helyzet
miatt önkormányzati területen kidőlt fák leszállítását követően második körben 2015. év
elején 9 fő kapott támogatást, majd év végén a szociális tüzifa támogatásra a kedvezményesen
nyújtott támogatásból 18 család részesült támogatásban.
A támogatást kapott családok közül van olyan, aki többféle támogatásban is részesült.
Az év során többször végeztünk felülvizsgálatot, így figyelemmel tudtuk kísérni a családok
szociális helyzetét.
A polgármester és a szociális bizottság átruházott hatáskörben végzett feladatellátásáról
ennyiben kívántunk a testületnek beszámolni.
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