Egyek Nagyközség Képviselő testület
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend
és Közbiztonsági Bizottságának Elnökétől
___________________________________________________________________________

BESZÁMOLÓ
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
átruházott hatáskörben a 2017. évben hozott döntéseiről
Tisztelt Képviselő Testület!
Munkánkat a Képviselő testület megbízásából, átruházott hatáskörben, ill. Egyek Nagyközség
Képviselő testületének többször módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
szóló rendelet alapján végezzük.
A szociális Bizottság 2017. évben 29 alkalommal ülésezett - 10 alkalommal került sor
nyilvános ülésre, illetve 19 alkalommal zárt ülésre - s a bizottság minden esetben
határozatképes volt.
A Szociális Bizottság az alábbi bizottsági tagokkal végezte munkáját: 3 képviselőből és 2
külsős tagból áll.
Név szerint:
A bizottság elnöke:
Vitéz Zsolt képviselő
A bizottság elnök helyettese: Gál-Szalai Erika képviselő
A bizottság tagjai:
Soltész Gábor képviselő
Kovács Sándorné Simon Mária Anna külsős tag
Antal Attila Norbertné külsős tag
Bizottságunk munkája ülésterv szerint zajlott, ami illeszkedett a képviselő testületi ülések
idejéhez, volt néhány alkalom, amikor rendkívüli esemény miatt sürgősen kellett összehívni a
bizottságot.
Konkrét feladataink közé tartozik:
- Rendkívüli települési támogatás
- Gyógyszertámogatás
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálása.
A rendkívüli települési támogatás és gyógyszertámogatás megállapításának feltételét: a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§. alapján és az Egyek
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12) Önkormányzati rendeletének a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16 § és 18. § -a szabályozza.

1

Egyek Nagyközség Képviselő testület
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend
és Közbiztonsági Bizottságának Elnökétől

- A képviselő - testület 2017. évre 3.000.000 Ft összeget biztosított rendkívüli települési
támogatásra.

- A képviselő - testület 2017. évre 250.000 Ft összeget biztosított rendkívüli
gyógyszertámogatásra.

Állandó feladataink vonatkozásában a következő döntéseket hoztuk:
- A rendkívüli települési támogatásról legtöbbször abban az esetben döntöttünk, amikor a
kérelmező súlyos betegsége miatt kért segítséget, kifizetetlen közüzemi számlák megléte,
magas temetési költségek és egyéb megélhetési problémák miatt.
- 2017. január 01-től - 2017. december 31-ig 392 fő részesült rendkívüli települési
támogatásban.
Az eseti segítség összege 3-5 E /Ft /fő, betegség esetén ettől nagyobb összeg 10-30 E /Ft/fő.
- Települési gyógyszertámogatásban 2017. január 01-től - 2017. december 31-ig 18 fő
részesült
- A támogatás összege: 10.000.- Ft /Fő

2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő –testülete a pályázat megvalósításához az
anyagi forrást 1. 000. 000.- Ft összegben biztosította.
-„A” típusú pályázatban részesülők száma: 17 fő / támogatás ideje 10 hónap, melynek összege
35-50 E/Ft/fő
-„B” típusú pályázatban részesülők száma: 9 fő / támogatás ideje 10 hónap, melynek összege
30-40 E/Ft/fő .
Néhány tájékoztatóadat:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt évente két alkalommal: augusztus és november
hónapjában kapják az érintettek.
2017. évben annak a gyermeknek, aki nem minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetűnek alapösszegű természetbeni támogatást nyújtunk esetenként 6 000 Ft. összegű,
annak a gyermeknek aki a Gyvt. 67/A. § szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetűnek minősül emelt összegű természetbeni támogatást nyújtunk esetenként 6.500 Ft.
összegű Erzsébet utalvány formájában.
- 2017. év augusztus hónapjában 111 gyermek részesült alapösszegű természetbeni
támogatásban, 571 gyermek részesült emelt alapösszegű természetbeni támogatásban.
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- 2017. év november hónapjában 84 gyermek részesült alapösszegű természetbeni
támogatásban, 588 gyermek részesült emelt alapösszegű természetbeni támogatásban.
A támogatás célja elsősorban az, hogy iskolakezdéshez és a gyermekneveléssel összefüggő
egyéb kiadásokhoz nyújtson segítséget.
Szépkorúak és tartósan beteg gyermekek részére biztosított támogatás
- 2017. december hónapban 16 fő szépkorú személyt támogatott a szociális bizottság
vásárlási utalvány formájában melynek összege 10. 000 Ft/fő.
- 2017. december hónapban 22 fő tartósan beteg gyermeket támogatott a szociális bizottság
vásárlási utalvány formájában melynek összege 10. 000 Ft/fő.

Bizottságunk nagy gondossággal dönt e kérdésekben. Munkánkat az önkormányzati iroda
vezetője és munkatársai, közgazdasági iroda vezetője, Jegyző asszony, Családsegítő és a
Gyermekjóléti Szolgálat segíti.

Külön köszönet Tóthné Csepregi Julianna munkájáért, aki ülésünkön rendszeresen részt vesz,
s az „összegyűjtött” információkkal segítséget nyújt a segélyek odaítélésénél, amelyek
ügyében próbálunk reálisan, ugyanakkor takarékosan dönteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, a szociális bizottság 2017. évi munkájáról készült
beszámolót fogadja el.

Egyek, 2018. 02. 02.

Tisztelettel a bizottság tagjai nevében:
Vitéz Zsolt
bizottság elnöke
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