
Balatonújlak Községi Önkormányzat 
Ügyrendi és Szociális Bizottság Elnöke                                                         2. számú előterjesztés 
 

E L Ő T E R J E SZ T É S 
 

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én tartandó 
ülésére 

beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság munkájáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának a képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet 69.§ (5) bekezdés g) pontja előírja, 
hogy a  bizottságnak évente legalább egy alkalommal be kell számolnia az éves munkájáról a 
képviselő-testület számára. 
 
A bizottság tagjai: 
 
Vimmer István                 a bizottság elnöke 
Petkess Kornélné            képviselő 
Muszti Csaba                   képviselő 
 
Az SZMSZ  határozza meg az Ügyrendi és Szociális Bizottság feladatait és hatáskörét. 
 
A bizottság feladatai:  
1)  Ellátja a képviselő-testület titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági 
teendőit. 
2)  Kivizsgálja a polgármesteri és képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló    
   kezdeményezést, és az eljárás eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatja. 
 
3)  Ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és 
      felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat,melyek az alábbiak: 
          - igazolást ad ki a kitöltött vagyonnyilatkozat átvételéről 
          - nyilvántartást vezet az átadott vagyonnyilatkozatokról 
          - vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén felhívja az érintettet az ellenőrzéshez    
             szükséges adat közlésére 
          - ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
 
4) A szociális jellegű feladatai 

a) a költségvetési rendelet tervezetben meghatározott szociális és gyermekvédelmi,    
 egészségügyi, kulturális és oktatási  tárgyú kiadások előzetes véleményezése, 

b) az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális és oktatási  tárgyú 
 rendeleteiben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlása, 

c) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület tájékoztatása, 
d) javaslattétel a helyi szociális háló fejlesztésére, 
e) javaslattétel a szociális és gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások fejlesztésére. 
f) a szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális és oktatási  tárgyú helyi rendelet 

tervezet előzetes véleményezése, 
g) tevékenységéről évente beszámolót készít, és azt a képviselő-testület elé terjeszti. 

 
Átruházott hatáskörök: 

 

Döntést hoz a települési támogatások nyújtásáról: 
 
- ápolási támogatás 
- gyógyszertámogatás 
- rendkívüli települési támogatás 



- lakhatási támogatás 
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 
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A bizottság hatáskörébe tartozó támogatási formák feltételeit a Balatonújlak Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális 
és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tartalmazza. 
 
2014. októberi választások után az első bizottsági ülés 2014. december 9-én volt, és az alábbi 
döntéseket hoztuk: 
 
önkormányzati segély 6 fő 99.000 Ft 
   
 
 
2015. évben 11 alkalommal tartottunk bizottsági ülést.  
 
2015. évben az alábbiakról hoztunk döntést: 
 
 
kamatmentes kölcsön  2 fő 100.000 Ft 
rendkívüli települési 
támogatás (esetek száma16) 

11 fő  145.000 Ft 

Bursa Hungarica ösztöndíj 
tám. 

1 fő 2500 Ft/fő/hó 

gyógyszertámogatás 1 fő 2500 Ft/fő/hó 
ápolási támogatás 1 fő 22800 Ft/fő/hó 
lakhatási támogatás 7 fő 69000 Ft 
 

 

Több esetben előfordult, hogy kérelmeket el kellett utasítani. Ennek leggyakrabban az oka, hogy 
a helyi rendeletben szereplő feltételeknek nem felelt meg, vagy nem volt indokolt a kérelmező 
segélyezése. 
A bizottság a támogatásokat készpénzben vagy természetben állapította meg. pl. térítési díj 
átvállalás, tűzifa támogatásban.  
A bizottság igyekezett reálisan, de ugyanakkor takarékosan is dönteni. A döntések ellen felleb- 
bezés nem volt. 
 
A fenti támogatásokon felül még a temetési támogatás, a családalapítási támogatás, a beiskolá-
zási támogatás, valamint a köztemetés van, melyek átruházott hatáskörben a polgármester 
jogosult dönteni. 
 
2016. március 1-től új ellátásokkal bővültek a támogatások helyi rendeletben: 
                - időskorúak jubileumi juttatása 
                - fogászati támogatás 
                - rendkívüli nevelési támogatás 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjen elfogadni. 
 
 
Balatonújlak, 2016. március 2.                                                                     
 
                                                                                                       Vimmer István 
                                                                                                      bizottság elnöke 


