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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 2011.december 20-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Beszámoló a Szociális és Oktatási Bizottság 2011. szeptember-október – 

november hónapokban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntési jogkörét az alábbi 

szociális és gyermekvédelmi ügyekben ruházta át a Szociális és Oktatási Bizottság 

hatáskörébe.  

 

Felhatalmazó jogszabályi hivatkozások:  

A szociális igazgatásról, pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/1993.(IV.13) 

önkormányzati rendelet 41/A.§-ával 2011. szeptember 1. napjától a lakásfenntartási 

támogatás iránt benyújtott kérelmek  elbírálására hatalmazta fel a Szociális és Oktatási 

Bizottságot.  

 

A már hivatkozott 5/1993.(IV.13.) önkormányzati rendelet 28.§ (1) bekezdésével  az 

átmeneti segély, míg az 57/A.§-ával a gyógyszertámogatás  ügyekben benyújtott 

kérelmek elbírálása került a Bizottság hatáskörébe a módosító rendelet hatálybalépését  

követően indult ügyekben  ( 2011 november 3) .  

 

A gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 11/1997.( (X.29.) Ök. 

rendelet 6.§ (10) bekezdésével az önkormányzat képviselő-testülete a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás ügyekben benyújtott kérelmek elbírálására ruházta át 

döntési jogkörét.  

Az átruházott hatáskörben a döntések alapja:  

A lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, gyógyszertámogatás a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 

végrehajtása tárgyában megjelent pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Kormány rendelet továbbá Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének szociális igazgatásról, pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

szóló 5/1993.(IV.13) önkormányzati rendelete. 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a 



 

 

 

végrehajtása tárgyában megjelent a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormány rendelet, valamint 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek pénzbeli 

és természetbeni támogatásáról szóló 11/1997.(X.29.) önkormányzati rendeletében 

meghatározott előírások alapján történik.  

Lakásfenntartási és gyógyszertámogatással kapcsolatban a beszámoló 1. számú 

melléklete tartalmazza a benyújtott kérelmek döntés szerinti megoszlását.  

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és felnőtt átmeneti segély iránt benyújtott 

kérelmekkel kapcsolatos döntéseket a beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szociális és Oktatási Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót fogadja el. 

 

 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a – szeptember-október- 

november hónapokban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2011. december 12. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Farkas Gyula 

               Szociális és Oktatási  Bizottság  

         Elnöke 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

jegyző 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
        1. számú melléklet 

 
Átruházott hatáskörben hozott döntések 

 

Lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1. - 2011. november 30. 

 

2011. szeptember 26. 

tüzelő 4 fő 19.200,- ft 

DÉMÁSZ 19 fő 77.300,- ft 

GDF SUEZ 22 fő 59.000,- ft 

elutasított 6 fő - 

összesen 51 fő 155.500,- ft 

 

2011. október 19. 

tüzelő 7 fő 21.300,- ft 

DÉMÁSZ 21 fő 91.600,- ft 

GDF SUEZ 27 fő 91.200,- ft 

elutasított 12 fő - 

visszavont kérelem 1 fő - 

összesen 68 fő 204.100,- ft 

 

2011. november 2. 

tüzelő 1 fő 2500,- ft 

DÉMÁSZ 5 fő 25.400,- ft 

GDF SUEZ 12 fő 43.800,- ft 

elutasított 3 fő - 

összesen 21 fő 71.700,- ft 

 

2011. november 28. 

tüzelő 7 fő 30.700,- ft 

DÉMÁSZ 15 fő 63.100,- ft 

GDF SUEZ 12 fő 46.300,- ft 

víz 1 fő 5000,- ft 

elutasított 2 fő - 

összesen 37 fő 145.100,- ft 

 

mindösszesen 177 fő 576.400,- ft 

 

Gyógyszer támogatás ügyében 1 fő nyújtotta be kérelmét, mely jövedelmi értékhatárra 

tekintettel elutasításra került. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     
         2. számú melléklet 

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2011. november 28. 

 

Vásárlási utalvány  8 fő 47.500,- ft 

Készpénz 2 fő 15.000,- ft 

 

 

Összesen: 10 fő 62.500,- ft 

 

 

 

Felnőtt átmeneti segély 2011. november 28. 

 

 

Vásárlási utalvány 13 fő 40.500,- ft 

Készpénz 1 fő 3000,- ft 

Elutasított 1 fő - 

Megszüntetett eljárás 1 fő - 

Összesen: 16 fő 43.500,- ft 

 

 

 

 

 

     
 

 


