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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 
(2022. január 1-től 2022. december 9-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 2022. 
évi munkáját foglalja össze. 
 
A szociális bizottság létszáma 7 fő, 4 képviselőből és 3 külsős tagból áll.  
A beszámolási időszakban név szerint a következő tagok dolgoztak a bizottságban: 
 

� A bizottság elnöke:    Nagy Józsefné képviselő 
� A bizottság elnök helyettese:             Árva Barna képviselő 
� A bizottság tagjai:    Szabó Tibor képviselő 

                                                           Szentmiklósi Miklós képviselő 
                                                                                               Barna Sándorné külsős tag 
                                                                                               Kulcs Istvánné külsős tag 
                                                                                               Nagy Dezső külsős tag 
  
A bizottsági üléseken minden alkalommal részt vettek a szociális iroda munkatársai:  
Máténé Holló Andrea 
Szabó Adrienn 
Segítségünkre voltak még tanácskozásainkon szinte minden esetben:  
Kelemen Péter aljegyző  
Papp Zoltán alpolgármester is 
 
A bizottsági tagok úgy vannak összeválogatva, hogy benne mind az egészségügyi, mind a 
szociális ágazat képviselve van, s kiváló hely- és lakosság ismerettel rendelkezünk.  Ennek 
köszönhetően rálátásunk van a konkrét helyzetekre, ismerjük a megfelelő jogszabályokat, 
naprakész, tapasztalatokra épülő ismeretekkel rendelkeztünk a kérelmezőkről. Ebből 
következik, hogy minden tudásunkkal azon voltunk, bizottságunk pontos, alapos, megfontolt 
intézkedéseket tudjon foganatosítani.  
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Azt is meg kell jegyezni, hogy érintett külső szervezet (például a roma kisebbségi 
önkormányzat) egyszer sem jelent meg összejöveteleinken a beszámolási időszakban. 
Az elmúlt hónapokban a bizottsági munka ülésterv szerint zajlott, ami illeszkedett a 
képviselőtestületi ülések idejéhez, és az ügyintézési határidők betartásának szabályaihoz. 
Üléseinken mindig határozatképesek voltunk, döntéseinket általában egyszerű szótöbbséggel 
hoztuk. 
 
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 olyan ügyekben kellett határozati javaslatot készítenünk, mint pl. a 
Bursa-ösztöndíjra való javaslattétel; a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
beszámolójának értékelése, valamint vezetői pályázat kiírására javaslattétel; a Városi 
Szociális Szolgáltató Központ református egyháznak történő átadásával kapcsolatos teendők 
(pl. beszámoló elfogadása); az orvosi ügyelet kérdése; javaslattétel a szociális juttatások 
körének bővítésére; háziorvosok rendelési idejének módosítása. 
 
Örömmel tölt el, hogy a már megszokott tanévkezdési támogatás és a 65 év felettieknek 
juttatható egyszeri támogatás az eltervezett megemelt összeggel ebben az évben is célba 
érhetett, így szép számban kaphattak a családok jelentős segítséget az önkormányzattól. 
 
Állandó feladatunk vonatkozásában döntéseinknél a következőket vettük figyelembe: 
 
Mindenképpen támogattuk azokat a kérelmeket, amikor a kérelmező súlyos betegsége miatt 
vagy gyógykezeléséhez támogatásra volt szüksége, haláleset történt, vagy önhibáján kívül 
nagy adósság állomány halmozódott fel a családnál, esetleg a napi megélhetésük került 
veszélybe. Télen, különösen januárban, februárban, de már most az őszi hónapokban is a 
tűzifa-vásárlással, juttatással kapcsolatban rengeteg kérelem érkezett, amit igyekeztünk 
mindig teljesíteni, a tüzelő árának drasztikus emelkedése ellenére. Ezekben az esetekben 
általában 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. 

 
A segítség összege általában 3.000-20.000 Ft közötti volt az adott helyzet súlyosságát 
figyelembe véve. Néhány alkalommal ítéltünk oda a kérelmezőnek magasabb összeget, 
betegség vagy haláleset miatt kialakult krízishelyzet esetén. 
 
Összehasonlítás: 
 
A legutóbbi beszámoló készítése 2019-ben történt (a pandémia idején bizottságunk nem a 
megszokott módon működött, máshogy történt a segélyezés, ezért arról nem ebben a 
formában számoltunk be), azóta jelentősen emelkedett a kiosztott segélyek összege, s a 
kérelmezők száma is. Az elutasításoké ezzel szemben csökkent. 
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Időszak Kérelmezők 
száma 

Támogatottak 
száma 

% Elutasítottak 
száma 

% Megítélt 
összeg 

Egy 
támogatottra 

eső átlag 
2019 138 113 81,88 25 18,12 869.000 Ft 7.690 Ft 
2022 228 200 87,72 28 12,28 1.887.300 Ft 9.440 Ft 

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

takarékosan döntsünk. 
� A betegeket, gyermekeket nagyobb összeggel támogattuk. 
� A visszatérő, szinte havonta, kéthavonta kérelmezőket nem minden alkalommal 

segítettük, nem akartuk, hogy a segélyt állandó bevételi lehetőségnek tekintsék.  
 
Tevékenységünk jellemzői: 
 

� A bizottsági munka zökkenőmentesen zajlott. 

� Döntéseink megállták a helyüket, nem volt fellebbezés ellenük 

� Az előkészítő munka megfelelően hozzájárult döntéseink meghozatalához. 

 
A bizottság segítői: 
 
� A szociális iroda munkatársai kiválóan előkészítették a bizottsági üléseket 
� Aljegyző úr, valamint a szociális iroda dolgozói a döntések jogszabályi keretek között 

tartásában segítették a bizottságot 
� Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a döntések meghozatalánál megfelelő 

információkkal segített, ahol szükséges volt, a megítélt összeg célirányos 
hasznosulásában közreműködött  

 
Szeretném megköszönni a szociális iroda munkatársainak a bizottsági ülésekhez kapcsolódó 
lelkiismeretes elő- és utómunkálatait, azt a koordináló tevékenységet, aminek köszönhetően 
gördülékenyen zajlott a munka, a döntéshozatal! 
Szintén köszönet illeti a bizottság tagjait az együttműködésért, a közös felelősségteljes 
gondolkodásért, ami hozzájárult a ránk bízott feladat megfelelő teljesítéséhez! 
 
Tisztelettel a bizottság valamennyi tagja nevében:  
                                                                                                       
                                                                                                         Nagy Józsefné 
                                                                                                           a biz. elnöke 
 
 
Létavértes, 2022. december 8. 
 
 



 4 

1. számú melléklet: 

 

 

Létavértes Városi Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága  

2022. évi határozatainak nyilvántartása 
 
 

Ülés időpontja Rendkívüli települési 
támogatási kérelmek elbírálása 

– határozat száma 

Egyéb határozat megnevezése – 
határozat száma 

 

2022. január 24. 

 
1/2022 (I. 24.) EüB. számú 
határozat 
 

-- 

2022. február 10. 

 
-- 

 
A 2022. évi költségvetés 
elfogadása 
 
2/2022 (II. 10.) EüB. számú 
határozat 
 

2022. február 21. 
 

 
3/2022 (II. 21.) EüB. számú 
határozat  
 

-- 

2022. március 28. 
 

 
5/2022 (III. 28.) EüB. számú 
határozat 

 
A pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról, 
valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 14/2021. (IX.30.) 
önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
4/2022 (III. 28.) EüB. számú 
határozat 
 

2022. április 25. 
 

 
8/2022 (IV. 25.) EüB. számú 
határozat 

 
2021. évi tájékoztató a Nagylétai 
Református Egyházközség 
Szociális Szolgáltató Központja 
munkájáról 
 
6/2022 (IV. 25.) EüB. számú 
határozat 
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Háziorvosi körzetek rendelési 
idejének módosítása 
 
7/2022 (IV. 25.) EüB. számú 
határozat 
 

2022. május 23. 
 

 
11/2022 (V. 23.) EüB. számú 
határozat 

 
Beszámoló az önkormányzat 
gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 2021. évben 
 
9/2022 (V. 23.) EüB. számú 
határozat  
 
A Létavértesi Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
tájékoztatója a 2021-es évről 
 
10/2022 (V. 23.) EüB. számú 
határozat 
 

2022. június 28. 
 

 
13/2022 (VI. 28.) EüB. számú 
határozat 

 
Együttműködés meghosszabbítása 
orvosi ügyeleti feladatok 
ellátására 
 
12/2022 (VI. 28.) EüB. számú 
határozat 
 

2022. augusztus 22. 
 

 
14/2022 (VIII. 22.) EüB. számú 
határozat 
 

 
 

2022. szeptember 27. 

 
17/2022 (IX. 27.) EüB. számú 
határozat 

 
Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj pályázathoz való 
csatlakozás véleményezése 
 
15/2022 (IX. 27.) EüB. számú 
határozat 
 
Felkérés a Szociális Munka Napja 
alkalmából miniszteri elismerésre 
történő felterjesztésre 
 
16/2022 (IX. 27.) EüB. számú 
határozat 
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2022. október 24. 

 
20/2022 (X. 24.) EüB. számú 
határozat 

 
Az Országos Mentőszolgálattal 
kötött együttműködési 
megállapodás meghosszabbítása  
 
18/2022 (X. 24.) EüB. számú 
határozat 
 
A Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetői 
beosztás betöltésére pályázat 
kiírása 
 
19/2022 (X. 24.) EüB. számú 
határozat 
 
Moka Gáborné Temető u. 24. 
szám alatti lakosnak megítélt 
50.000 Ft a temetés költségeinek 
enyhítésére 
 
21/2022 (X. 24.) EüB. számú 
határozat 
 
A Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj pályázat 
helyi támogatottjaira javaslattétel 
 
22/2022 (XI. 22.) EüB. számú 
határozat 

2022. november 22. 

 
23/2022 (XI. 22.) EüB. számú 
határozat 
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2. számú melléklet 

 

 

Létavértes Városi Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága  

A 2022. évi rendkívüli települési kérelmek elbírálása 
 
 

Időszak 
Igénylők 

száma 

Elutasítottak 

száma 

Segélyben 

részesülők száma 
Megállapított összeg 

január 37 5 32 272 400 

február 25 3 22 171 800 

március 13 0 13 114 200 

április 26 6 20 152 400 

május 16 0 16 123 000 

június 19 3 16 173 000 

augusztus 20 2 18 144 000 

szeptember 26 4 22 215 500 

október 26 1 25 341 500 

november 20 4 16 179 500 

Összesen: 228 28 200 1 887 300 

 
 


