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 6/1997. /IV. 28./ sz. rendelet
szabályozza 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.
E rendelet 3. § /4/ bek. előírja, hogy a költségvetési évet követően be kell számolni az
átruházott hatáskörben végzett tevékenységről, ezért az alábbiakról tájékoztatjuk a
képviselőket.
A Szt. és az önkormányzati rendelt alapján 2011. évben az előirányzott 7.000.000,-Ft
felhasználásra került. A község szociális ellátás formái és a jogosultság feltételei mellett a
költségvetésben tervezett összeg és a pótelőirányzat figyelembe vételével gazdálkodtunk az
alábbiak szerint.
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása iránt 9 fő adott be kérelmet. Elutasítás 2 főt
érintett. A támogatottak száma 7 fő. A támogatás mértéke 4 fő esetében 7.000 Ft, 3 fő
esetében pedig 10.500,- Ft.
Kifizetésre került:
- mozgáskorlátozottak támogatása

7 fő részére

59.500,- Ft

Kérelmek elbírálása a polgármester és a szociális bizottság hatásköre.
A szociális ellátás formái: természetbeni
szociális gondoskodás
pénzbeli
Természetben nyújtott szociális ellátás, köztemetés megállapítása 1 estben történt. Az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot 5 fő kérelmezte, elutasításra 2 esetben került
sor. Hatósági bizonyítvány kiállítása 3 fő részére történt, mely után az önkormányzatnak
pénzbeli kötelezettsége nincs.
Szociális szolgáltatáson belül étkeztetés, házi segítségnyújtás iránti igény nem merült fel.
2011. évben is - mint mindig - pénzbeli támogatás volt a mérvadó. A kérelmeket
lehetőségeinkhez mérten megpróbáltuk teljesíteni, de történt elutasítás is.
Ebben az évben az önkormányzat 290 családot részesített valamilyen támogatásban, ebből 83
fő kap rendszeres támogatást.
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Időskorúak járadékára kérelem nem érkezett, kifizetés nem történt.
Aktív korúak ellátására beadott kérelmek száma 15, ebből 6 kérelmet el kellett utasítani. Az
indokok az alábbiak voltak: az ügyfél visszavonta kérelmét, a család jövedelmi helyzete nem
támasztotta alá a jogosultságot, az ügyfél váratlanul elhalálozott, a kérelmet benyújtó
hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, a Munkaügyi Központtal nem volt meg az egy év
együttműködési idő. Aktív korúak ellátása támogatás két változata a rendszeres szociális
segély és a bérpótló juttatás. Rendszeres szociális segélyezettek egészségkárosodottak, 14
éven aluli gyermeket nevelnek, 50. életévüket betöltötték. Rendszeres szociális segélyben
részesült 5 fő.
Bérpótló juttatás a munkaerőpiacról kiszoruló emberek számára biztosított ellátás.
Jogosultságukat a Munkaügyi Központ által kiadott igazolással, vagy valamely korábban
részükre folyósított ellátás megszűnéséről kiállított határozattal igazolják. A bérpótló
támogatás havi összege 28.500,- Ft, folyósítása legalább 30 nap/év munkavégzéshez kötött.
Bérpótló juttatásban részesülő személyek száma 4 fő.
2011. évben is szokásunkhoz híven községben élő 70 éven felüli személyek a karácsonyi
ünnepek alkalmával ünnepi keretek között lettek felköszöntve és egyszeri támogatásban
részesültek. Összesen 840.000,-Ft támogatás lett kifizetve /5.000,-Ft/fő/ karácsonyi
segélyként 168 fő részére.
Temetési segélyt rászorultságtól függetlenül 14 fő kapott, méltányosságból 1 esetben lett
megállapítva.
Az ápolási díj 2011. év előtt alanyi jogon vagy méltányossági alapon kerülhetett
megállapításra. 2011.01.01-től megszűnt a méltányossági ápolási díj. 2011-ben az ápolási
díjak felülvizsgálatát kellett elvégezni. A felülvizsgálat lefolytatása alkalmával két lehetőség
kínálkozott a méltányosságból megállapított ápolási díj megfelelő dokumentumok
bemutatásával alanyi jogon történő ápolási díj folyósítását eredményezte, ellenkező esetben az
ápolási díj folyósítását meg kellett szüntetni. Megszüntetés 10 esetben történt. 6 főt érintett a
méltányossági ápolási díjról alanyi ápolási díjra való áttérés.
Az alap összegű és magasabb összegű ápolási díj összegének 90 % -a igényelhető vissza,
méltányosságból történő megállapítás összege teljes egészében költségvetésünket terheli.
A szociális valamint gyermekvédelmi támogatás felhasználásáról kimutatás az alábbi:
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A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005.évi CXXVI. tv. 14 – 18. §
rendelkezése értelmében a rendszeres gyermekvédelmi támogatási forma 2005.december 31 –
vel megszüntetésre került.
A helyébe rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett, jogosultság feltételét tv. írja elő,
jövedelemfüggő, jegyző hatáskörébe tartozik.
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 / 5.800,-Ft/fő / egyszeri pénzellátásban részesültek.
2011. júliusban 3 család 5 gyermek részére 29.000,-Ft, augusztusban 17 család 34 gyermek
részére 197.200,- Ft és novemberben 24 család 49 gyermek részére 284.000,-Ft került
kifizetésre.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kapott 1 család ezen belül 3 gyermek / 14.250,- /
iskolaszerek, könyv, ruhanemű vásárláshoz.
Nyári üdültetés ez évben 5 gyermeket érintett, ennek költsége 105.500,- Ft.
Nyári gyermekétkeztetés keretén belül 45 napon keresztül 20 gyermek élelmezéséhez tudtunk
hozzájárulni. Erre a célra fordított összeg 270.612,- Ft.
Lakásfenntartási támogatást községünkben egyre többen veszik igénybe.
A támogatás formái: - normatív alapon jogosult
/ tv. –ben meghatározott feltételek szerint /
- méltányosság v. helyi támogatás
/ önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
alapján /

Lakásfenntartási kérelmet 25 esetben nyújtottak be, ebből 13 elutasításra került.
Lakásfenntartási támogatásban 12 család részesült, ebből 10 családnak normatív alapon lett
biztosítva a tv. által meghatározott feltételek alapján és 2 családnak méltányossági alapon
folyósítjuk az önkormányzati rendelet figyelembe vételével.
A normatív alapján folyósított támogatás visszaigényelhető, azonban a méltányosságból
megállapított támogatás összege teljes egészében a költségvetésünket terheli.
A közgyógyellátásra való jogosultságról megállapítása 2006.július l –től a jegyző hatáskörébe
került. A magas gyógyszerköltség főleg idős embereknek okoz gondot, megélhetésüket
veszélyezteti.
Közgyógyellátásra jogosító igazolvány formái: - alanyi
- méltányosság
Alanyi jogon / Szt 50. § /1/ bek / 22 fő adott be kérelmet közgyógyellátási jogosultság
megállapítása iránt a térítésmentes a Társadalombiztosító felé nem kell fizetni.
Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló a 6/1997. /IV. 28./ sz. rendelet
67. § alapján 41 fő kérelmezte a közgyógyellátási jogosultságot, ebből 14 fő elutasításra
került, 12 fő méltányosságból 15 fő pedig alanyi jogon szerzett jogosultságot a
közgyógyellátási igazolvány kiállítására.
A Szt. 50. § /3/ bek. alapján kiállított igazolvány után az önkormányzat térítést fizet. A térítés
összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 % -a .
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 6 kérelem érkezett.
Elutasítás nem történt.
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.

Pilisszentkereszt, 2012. március 13.

Lendvai József sk.
polgármester

Rusznyák János
szoc. biz. elnök

