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Létavértes Városi Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

B E S Z Á M O L Ó 
 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL 
(2015. december 10. - 2016. december 08-ig terjedő időszakra) 

 
 
Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény értelmében a bizottságok évente és a 
ciklus zárásaként összegzést készítenek a végzett tevékenységükről. Ez a beszámoló a 2015. 
évi beszámoló óta eltelt időszak munkáját foglalja össze. 
 
A szociális bizottság létszáma 7 fő, 4 képviselőből és 3 külsős tagból áll.  
A beszámolási időszak kezdetén név szerint a következő tagok dolgoztak a bizottságban: 
 

� A bizottság elnöke:    Nagy Józsefné képviselő 
� A bizottság elnök helyettese:              Zsiros József képviselő 
� A bizottság tagjai:    Papp Zoltán képviselő 

Szabó Tibor képviselő 
Kulcs Istvánné külsős tag 
Mosek Xénia külsős tag 
Papp Sándor külsős tag 
 

A tényleges munkában betegsége miatt nem tudott részt venni Papp Sándor külsős tag, 
sajnálatos halálával pedig megüresedett a helye.  
A bizottsági üléseken minden alkalommal részt vettek a szociális iroda munkatársai, a tagok 
pedig úgy lettek összeválogatva, hogy benne mind az egészségügyi, mind a szociális ágazat 
képviselve legyen. Ennek köszönhetően rálátásunk van a konkrét helyzetekre, ismerjük a 
megfelelő jogszabályokat, naprakész, tapasztalatokra épülő ismeretekkel rendelkezünk a 
kérelmezőkről, minden tudásunkkal azon vagyunk, hogy bizottságunk pontos, alapos, 
megfontolt döntéseket hozzon. 
Ebben az időszakban is szerettük volna, ha számíthattunk volna a roma kisebbségi 
önkormányzat vezetőjének részvételére, de ő egyetlen gyűlésünkön sem jelent meg a 
beszámolási időszakban. 
Az elmúlt hónapokban a bizottsági munka ülésterv szerint zajlott, ami illeszkedett a 
képviselőtestületi ülések idejéhez, és az ügyintézési határidők betartásának szabályaihoz. 
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Üléseinken mindig határozatképesek voltunk, döntéseinket általában egyszerű szótöbbséggel 
hoztuk.   
A megüresedett bizottsági tagi helyre az októberi képviselőtestületi ülésen új tagot 
választottunk Nagy Dezső személyében, aki eskütétele után a decemberi ülésünkön már teljes 
jogkörrel vehet részt. 
 
Hatáskörünk nem széleskörű, minden évben az aktuális törvényi szabályoknak 
megfelelően változik: ebben az időszakban az időnkénti egyedi feladatok mellett egyetlen 
konkrét tennivalónk jelentkezett, a rendkívüli települési támogatások megállapítása. 

 
Egyedi feladataink között esetenként olyan ügyekben kellett határozati javaslatot készítenünk, 
mint pl. a Bursa-ösztöndíjra való javaslattétel; a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
beszámolójának értékelése; a Városi Szociális Szolgáltató Központ református egyháznak 
történő átadásával kapcsolatos teendők (pl. beszámoló elfogadása). 
Nagyon jelentős döntésként tartom számon a tanévkezdési támogatásról szóló javaslat 
elfogadását. Hosszú évek óta most először történhetett meg, hogy valamennyi létavértesi, 
gyermekét taníttató szülő támogatást kaphatott az önkormányzattól. Fontosnak tartom azt is, 
hogy aki nem tartotta be a kötelezettségeit, tehát gyermeke igazolatlan hiányzásokkal 
rendelkezett, az nem részesülhetett ebből a támogatásból. 
 
Állandó feladatunk vonatkozásában döntéseinknél a következőket vettük figyelembe: 
 
Mindenképpen támogattuk azokat a kérelmeket, amikor a kérelmező súlyos betegsége miatt a 
gyógykezeléséhez támogatásra volt szüksége, haláleset történt, vagy önhibáján kívül nagy 
adósság állomány halmozódott fel a családnál, esetleg a napi megélhetésük került veszélybe. 
Télen, különösen februárban a tűzifa-vásárlással, juttatással kapcsolatban rengeteg kérelem 
érkezett, de nem volt módunkban mindig teljesíteni azt. Ezen kívül több esetben, amikor 
megítéltük a támogatást, azt olyan módon tettük, hogy a kérelmező egyenesen a fát kapta 
meg, így láttuk biztosítva, hogy a kérelmezett dologra lett az összeg költve. Voltak visszatérő 
kérelmezők, akik rendszeresen adtak be igényt, s voltak olyanok, akik tényleg csak nagyon 
súlyos helyzetben. 

 
Az eseti segítség összege általában 2.000-10.000 Ft közötti volt az adott helyzet súlyosságát 
figyelembe véve. Egy alkalommal ítéltünk oda a kérelmezőnek magasabb összeget, tűzeset 
miatti súlyos kár miatt. 
 
A bizottság segítői: 
 
� Kiválóan előkészítették a bizottsági üléseket a szociális iroda munkatársai, akiknek 

hálás köszönetemet szeretném kifejezni ezért a tevékenységükért, különös tekintettel 
Moczokné Évikének az adminisztrációért, jegyzőkönyvek vezetéséért! 
 

� A döntések jogszabályi keretek közötti tartásában segítették a bizottságot a jegyző 
asszony, aljegyző úr, valamint a szociális iroda dolgozói. 
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� A döntések hozatalához megfelelő információkkal segített, majd a megítélt összeg 

egyes esetekben célirányos hasznosulásában közreműködött a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat. 
 
 

Összegzés: 
 
� A bizottsági munka zökkenőmentesen zajlott. 

 
� Döntéseink  megállták a helyüket. 

 
� Az előkészítő munka megfelelően hozzájárult döntéseink meghozatalához. 

 
� A segélyek tekintetében továbbra is arra figyeltünk, hogy reálisan, ugyanakkor 

takarékosan döntsünk, hiszen nem tartjuk ösztönző hatásúnak ezt a fajta szociális 
ellátást, valamint az erre fordítható összeg sem volt túl magas. 

 
 
Ennyiben szerettem volna összefoglalni bizottságunk munkáját. A munkánkat segítőknek 
ezúton is köszönetemet fejezem ki! 
 
Tisztelettel a bizottság valamennyi tagja nevében:  
                                                                                                        Nagy Józsefné 
                                                                                                           a biz. elnöke 
 
 
Létavértes, 2016. december 07. 
 
 
 
 
Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület 2016. december 19-i ülésén a 
154/2016.(XII.19.)Öh számú határozatával 
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1. számú melléklet: 

 

 

Létavértes Városi Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága  
2016. évi határozatok nyilvántartása 

 
Ülés időpontja Rendkívüli települési 

támogatási kérelmek elbírálása 
– határozat száma 

Egyéb határozat megnevezése – 
határozat száma 

 
 

2015. december 15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K6  24/2015. (XII. 15.)  EüB. 

Pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról,                                                                          
valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról                                                                                      
szóló 4/2015 (II.26.) Ör. számú 
rendelet módosítása 
 
K6  25/2015. ( XII. 15.) EüB. 
 
 
Beszámoló a Létavértesi  Család és 
Gyermekjóléti    Szolgálat 
működéséről 
 
K6  26/2015 ( XII. 15.) EüB. 
 
Beszámoló az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság                                                                                
munkájáról 
 
K6  27/2015 ( XII. 15.) EüB.                                   

2016. január 19. 
 

 
 
 
 
K6   1/2016 ( I. 19.) EüB. 

Létavértesi Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat  SZMSZ-nek és Szakmai 
programjának elfogadása  
 
K6   2/2016 ( I. 19. ) EüB 

2016. február 10. 
 

 2016. évi költségvetés 
megtárgyalása 
 
K6   3/2016 ( II.10.) EüB. 

2016. február 18. 
 

 
K6  4/2016 ( II. 18.) EüB. 

 

2016. március 30.   
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 K6 5/2016  (III. 30.) EüB. 
2016. április 26. 
 

 
 
 
K6 7/2016  (IV. 26.) EüB. 

Egészségügyi alapellátás 
felülvizsgálatának megtárgyalása
  
K6 6/2016 ( IV.26) EüB. 

2016. május 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K6 10/2016  ( V. 30.) EüB. 

Gyermekjóléti Szolgálat és 
Családsegítő Szolgálat tájékoztatója 
a 2015. évről 
 
K6  8./2016. ( V. 30.) EüB. 
 
Beszámoló az Önkormányzat 
gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 2015.évben  
 
K6  9./2016 ( V. 30.) EüB. 

2016.  június 22. 
 

 
 
 
 
 
K6 11/2016  ( VI. 22.) EüB. 

2015-2016 évi tájékoztató a 
Nagylétai Református 
Egyházközség Szociális Szolgáltató 
Központ munkájáról 
 
K6 12/2016  ( VI. 22.) EüB. 

2016. augusztus 23. 
 

 
K6 13/2016  ( VIII. 23.) EüB. 

 

2016. szeptember 21. 
 

 
 
 
K6 14/2016  ( IX. 21.) EüB. 

Tanévkezdési támogatás 
tervezetének megtárgyalása 
 
K6 15/2016  ( IX. 21.) EüB. 

2016. október 25. 
 

 
K6  16/2016 (X. 25.)EüB. 

 

2016. november 24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K6 17/2016 (XI. 24.) EüB. 

Katona Istvánné tanévkezdési 
támogatás fellebbezése 
 
K6 18/2016 (XI.24.) EüB. 
 
Javaslat a 2016. évi Bursa                                                                                           
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
helyi támogatottjaira 
  
K6 19/2016 (XI. 24.) EüB. 
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2. számú melléklet 

 

 

Létavértes Városi Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága  

2016. évi rendkívüli települési kérelmek elbírálása 
 
 

Időpont Kérelmezők 
száma 

Megállapított 
összeg 

Támogatottak 
száma 

Elutasítottak 
száma 

2015. december 15. 
 

17 56.000 12 5 

2016.  január 19. 
 

21 83.860 13 8 

2016. február 18. 
 

22 77.000 15 7 

2016. március 30. 
 

11 23.954 6 5 

2016. április 26. 
 

7 21.000 4 3 

2016. május 30. 
 

7 25.000 6 1 

2016. június 22. 
 

6 27.000 5 1 

2016. augusztus 23. 
 

13 45.100 10 3 

2016. szeptember 21. 
 

13 64.000 10 3 

2016 október 25. 
 

10 91.000 9 1 

2016. november 24. 
 

10 43.000 9 1 

Összesen: 
 

137 556.914 99 38 

 
 
 


