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Előterjesztés 

 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 30-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról 

 

Előterjesztő: Skribekné Komár Ágnes 

              Szociális Bizottság elnöke 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Szociális Bizottság a 2019. évi munkatervében kitűzött feladatait 

végrehajtotta, melyről az alábbiak szerint számolunk be. 

 

Az elmúlt év során többségében hetente – összesen 40 alkalommal - került sor 

bizottsági ülésre, a Bizottság minden esetben határozatképes volt. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ 

rendelkezése szerint a képviselő-testület önkormányzati rendeletben 

meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete szabályozza a különböző támogatási 

formákat. 

 

Települési támogatás 

 

Az önkormányzat települési támogatást nyújt egyrészt a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez, másrészt a gyógyszerkiadások viseléséhez. A 

jogosultsági feltételek fennállása esetén mindkét típusú támogatás a kérelem 

benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra, egy éves időtartamra, 

havi 4000.- Ft összegben. Ezen ellátásokról első fokon a jegyző dönt. 

 

Fentieken kívül rendkívüli települési támogatást nyújt az önkormányzat azon 

személyek részére, akik önmaguk, ill. családjuk létfenntartásáról más módon 

nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a 

gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak (korábban 

önkormányzati segély). A rendkívüli települési támogatás összegéről a Szociális 

Bizottság esetenként, az egyedi körülményeket mérlegelve dönt. A települési 

támogatás – különösen a rendkívüli települési támogatás – természetbeni 

juttatásként is megállapítható (pl. élelmiszerjuttatás, élelmiszercsomag). 
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A Képviselő-testület 2019. évre több mint 52 millió Ft-ot biztosított hátrányos 

helyzetű, rászoruló családok támogatására karácsonyi csomag, települési 

támogatás (lakhatás, gyógyszer), ill. rendkívüli települési támogatás formájában. 

Az előző évhez képest a rendkívüli pénzbeli támogatás kimagasló összege közel 

2 millió forinttal tovább nőtt, mely alapján látható, hogy a Képviselő-testület 

mindent elkövetett, a szűkös anyagi lehetőségek közepette is, hogy a kérelmezők 

mind szélesebb körét támogatni lehessen, továbbá a rendkívüli élethelyzetekhez 

igazodva esetenként magasabb összegű támogatást biztosíthasson (pl. elemi 

kár). 

 

A Szociális Bizottság a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 2019. 

január 7. napjától bruttó 265.000 Ft-ban határozta meg és 40.000 Ft-ban a 

temetési költségek enyhítését szolgáló rendkívüli települési támogatást. 

 

A Szociális Bizottság üléseinek rendszeres napirendi pontja volt a zárt ülésen 

tárgyalt támogatási kérelmek elbírálása.  

 

Az alábbi táblázatban a támogatás célja, célcsoportja alapján csoportosítottuk az 

ellátásra fordított összegeket. 

 

 

Pénzbeli segélyek alakulása (adatok: Ft-ban) 

 

Rendkívüli 

települési 

támogatás 

2015.  

 

2016. 

 

2017. 

 

2018. 

 

2019. 

Gyermeket nem 

nevelők részére 
14.415.850. 23.038.883. 20.888.775. 25.271.066. 25.606.587 

Temetési célra 3.180.000. 2.280.000. 4.590.000. 4.730.000. 3.650.000. 

Gyermeket 

nevelők részére 15.279.432. 15.689.497. 15.889.856. 13.699.301. 16.420.376 

ÖSSZESEN: 32.875.282. 41.008.380. 41.368.631. 43.700.367. 45.676.963. 

 

Az elmúlt évben 926 esetben döntött a Bizottság támogatás megállapításáról. Az 

elutasított kérelmek száma 8 volt, mely az összes támogatás 0,9 %-a.  Az 

elutasított kérelmek esetében az igénylő a jogosultság feltételeinek nem felelt 

meg vagy szociális helyzete nem indokolta a támogatás megítélését. Az 

elutasított ügyfelek közül egy fő sem fordult a Képviselő-testülethez 

jogorvoslatért. 
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Pénzbeli segélyben részesülők számának alakulása (adatok: fő) 

 

Rendkívüli települési  

támogatás 

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Gyermeket nem nevelők 

részére 
383 500 456 485 516 

Temetési célra 106 76 108 94 58 

Gyermeket nevelők 

részére 
481 426 422 330 352 

ÖSSZESEN: 970 1002 986 909 926 

 

A Bizottság tagjai 2019-ben is rendszeresen, személyesen közreműködtek a 

környezettanulmányok elkészítésében. A lakókörnyezetben tapasztaltak alapján 

és az egy főre eső jövedelem, valamint az élethelyzet figyelembevételével 

született meg a döntés a támogatás odaítéléséről. 

 

A kérelmek alapján megállapítható, hogy az előző évekhez hasonlóan, továbbra 

is gond az alacsony jövedelem és nyugdíj, a munkahely megszűnése, elvesztése, 

a váratlan és súlyos betegség miatt elviselhetetlen anyagi teher, a kifizetetlen 

közüzemi számlák, a meglévő és folyamatosan növekvő pénzintézeti hitelek 

törlesztése, a magas temetési költségek, iskoláztatás költsége és az egyéb 

megélhetési problémák. Sajnos növekszik az elemi károk száma (pl. tűzeset). 

 

Az előző évek gyakorlatát követve a Bizottság gyakran 2019-ben is a közüzemi 

díj elmaradásának kifizetéséhez nyújtott támogatást oly módon, hogy 

közvetlenül átutaltatta az összeget a közüzemi szolgáltató számára. Ennek a 

döntésnek továbbra is az volt a célja, hogy a megállapított támogatás a 

kérelemben szereplő indokolásnak megfelelően kerüljön felhasználásra.  

 

A Szociális Bizottság minden évben saját keretéből támogatja azokat a 

szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, akiket a Képviselő-testület – 

létszámkeret hiánya miatt - nem tudott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjban részesíteni. A tavalyi évben 4 hallgató kivételével 

megkapták az ösztöndíjat a jelentkezők, a Bizottságunk részükre 50.000.- 

Forint/fő támogatást nyújtott.   

 

Támogattuk a rászorult gyermekek nyári étkeztetését is. A nyári szünetre 17 

hátrányos helyzetű gyermek szülője igényelte a kötelezően biztosított szünidei 

étkeztetést. Rajtuk kívül 96 gyermek részére gondoskodtunk étkezésről. Az 

igényfelmérést a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ végezte.  
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A jelentkezők túlnyomó többsége, 66 fő rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, vagyis a családban az egy főre eső jövedelem 

rendkívül alacsony. További 30 gyermek jelentkezését továbbította a Központ, 

akik esetében a szociális helyzet szintén indokolta az étkeztetést.  

 

Az ebédet az Oktatási Intézmények Központi Konyhája készítette. A szállítható 

műanyag dobozba csomagolt kétfogásos meleg ételt az igénylők minden 

munkanap átvették 2019. június 17. és 2019. augusztus 16. között a Tündérkert 

Óvodában, illetve a Bálint Ágnes Óvodában, valamint a Központi Konyhán. 

 

Természetbeni juttatás formájában 400 db egyenként 5.000.- Ft értékű 

karácsonyi csomagot osztottunk ki összesen 2.000.000.- Ft értékben rászorulók 

részére. A csomagok átadásában segítségünkre volt a Gondozási Központ 

vezetője és munkatársai, a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ vezetője és munkatársai, a Szociális Bizottság tagjai és a 

hivatal munkatársai. 

 

A Bizottság az elmúlt év során is tárgyalta majd elfogadta a bizottsághoz tartozó 

intézmények (Kolping Támogató Szolgálat, Gondozási Központ, Vecsés és 

Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Központi Konyha, 

Semmelweis Bölcsőde, Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 

fenntartásában működő Pilis Utcai Gondozó Szolgálat, Vecsési Egészségügyi 

Szolgálat, Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány) beszámolóit, előkészítette ill. 

tárgyalta a szociális tárgyú rendeletek módosítását és a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot.  

 

Vecsés lakosságának tartós és újonnan felmerülő nehézségeire nyitott 

szemlélettel és empatikus hozzáállással kezeli a Bizottság továbbra is a 

hatáskörébe utalt ügyeket. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-

testület elé: 

 

Határozati javaslat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális 

Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Vecsés, 2020. március 4. 

 

     Skribekné Komár Ágnes 

     Szociális Bizottság Elnöke 


