Beszámoló a 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.
Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) rendelet
szabályozza Pilisszentkereszt községben a rászorultak részére nyújtandó pénzbeli,
természetbeni szociális ellátások egyes formáit, a jogosultsági feltételeit, az egyes támogatás
mértékét, a szociális ellátások megszűnési módját.
E rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja előírja, hogy a költségvetési évet követően be kell
számolni az átruházott hatáskörben végzett tevékenységről, ezért az alábbiakról tájékoztatjuk
a képviselőket.
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
szociális gondoskodás
pénzbeli

Jegyzői hatáskör
Polgármesteri hatáskör

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
közgyógy települési támogatás
rendkívüli települési támogatás
köztemetés
lakhatási települési támogatás
rendkívüli temetési települési támogatás

Bizottsági hatáskör

2016. évben is - mint mindig - pénzbeli támogatás volt a mérvadó. A kérelmeket
lehetőségeinkhez mérten megpróbáltuk teljesíteni, de történt elutasítás is.
2016. október 15-én a községben élő 70 éven felüli személyek köszöntésére a Pilisi
Szlovákok Központjában került sor ünnepi keretek között. Pilisszentkereszt Község
Önkormányzat
képviselő-testületének
1/2016.
(II.26.)
önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az önkormányzat által
nyújtható egyéb nem intézményi ellátások finanszírozására elkülönített összeg költségvetési
előirányzata valamint a 14/2016. (IX.29.) önkormányzati határozat alapján. Az érintettek
5.000,- Ft összegű egyszeri támogatásban részesültek. Összesen 930.000,- Ft támogatás lett
kifizetve karácsonyi segélyként 186 fő részére.
Megnevezés
Átmeneti segély
/karácsonyi segélyezés/
Rendkívüli települési
támogatás
Rendkívüli temetési települési
támogatás
Lakhatási települési támogatás

Támogatásban
részesülők száma

Benyújtott
kérelmek száma

Felhasznált
összeg

186

-

930.000,-

25

29

637.500,-

-

-

8

5

234.700,-

Közgyógy települési támogatás
Köztemetés

Összesen:

3
1

2
1

411.864,84.963,2.299.027,-

Rendkívüli települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került
emberek számára nyújtott támogatási forma. Nem állapítható meg annak, akinek családjában
az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át, és a családnak vagyona van; egyedülálló esetén: ha az egy főre jutó jövedelem
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át és vagyona van.
Rendkívüli települési támogatásra 29 kérelmet nyújtottak be 2016. év folyamán, 3 fő
visszavonta kérelmét, 1 esetben történt elutasítás. Rendkívüli települési támogatásra fordított
összeg: 637.500,- Ft.
Rendkívüli temetési települési támogatás iránti kérelem 2016. évben nem került benyújtásra.
Temetési célra nyújtott támogatás jövedelemfüggő ellátás, amit a temetést lebonyolító
személy igényelhet az elhalálozás napját követő 60 napon belül.
Lakhatási települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott támogatás, mely egy évre jelent segítséget a kérelmezőnek. Az ügyfél által választott
szolgáltató részére történik az utalás, a szolgáltató pedig a számlát ezzel az összeggel
csökkenti.
A támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 250%-át, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének
hányadosával.
Az év folyamán lakhatási települési támogatásban 8 család részesült. 2016. évben 5 kérelmet
nyújtottak be. 2015. évben kezdődő lakhatási települési támogatások közül 3 jogosultság
2016-ra is áthúzódott és az év folyamán megszűnt. Lakhatási települési támogatásra
felhasznált összeg: 234.700,- Ft.
Közgyógy települési támogatás iránti kérelem csak a járási hivatal elutasító határozatának
átvételét követően nyújtható be. Közgyógy települési támogatásra való jogosultság
megállapítása polgármesteri hatáskörben van. A magas gyógyszerköltség főleg idős
embereknek okoz gondot, megélhetésüket veszélyezteti.
Közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja
meg, és a Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri, vagy azt meghaladja.
Jogosult az is, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg, feltéve, hogy rendszeres gyógyító
ellátásának költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja.
Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) rendelet 12. §
alapján 2 fő kérelmezte a közgyógyellátási jogosultságot, ebből 1 fő elutasításra került, mert a
kérelmező jövedelme meghaladta a rendeletben meghatározott mértéket.
2015. évben megállapított közgyógy települési támogatások közül 2 áthúzódott 2016. évre és
megszűnt az év folyamán. Közgyógy települési támogatásra fordított összeg: 411.864,- Ft.

A gyermekvédelmi támogatás felhasználásáról kimutatás az alábbi:
Támogatásban Támogatásban
részesülő
részesülő
családok száma gyermek száma

Megnevezés
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
egyszeri támogatása
Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat

aug.-ban
nov.-ben

Összesen:

Felhasznált
összeg

14
10

29
18

168.200,104.400,-

2

3

80.000,-

16

29

352.600,-

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultság megállapítása jegyző hatáskörébe
tartozik. A jogosultság megállapítása a kötelezően kitöltendő jövedelem- és
vagyonnyilatkozat értéke 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. törvény 20/A. §
(1) bekezdés valamint a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2016. év augusztusában és novemberében
(5.800,- Ft/fő) természetbeni juttatás Erzsébet utalvány formájában kapták kézhez.
2016 augusztusában 14 családban élő 29 gyermek részére 168.200,- Ft értékben, 2016
novemberében pedig 10 családban élő 18 gyermek részére 104.400,- Ft értékben került
átadásra a gyermekenként 5.800 Ft értékű Erzsébet-utalvány.
Nyári gyermekétkeztetésre 2016. évben a túl szigorú követelmények miatt nem került sor.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 2016 évben 3 kérelem
érkezett. Elutasítás nem történt. A pályázók támogatására személyenként átlagosan 2.666,Ft/hó jutott. A támogatás kifizetése 2017. január és augusztus hónapban esedékes.
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.

Kérjük a beszámoló elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális feladatok
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Pilisszentkereszt, 2017. március 24.
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