Tengelic Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
Szociális Bizottsága

Beszámoló a Szociális Bizottság tevékenységéről

Az önkormányzati törvény, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
(Sztv.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. (Gyvt.) szabályozza a települési önkormányzat (Képviselő-testület) szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladatait.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatokat átruházott hatáskörben a Polgármester és a
Szociális Bizottság gyakorolja.
A jelenlegi Szociális Bizottság 2010. októberben 12-én kezdte meg munkáját az SZMSZ. 3.
számú mellékletében meghatározott hatáskörök szerint.
A Szociális Bizottság rendszerint havonta kétszer – első és harmadik kedden – ülésezik, de
szükség szerint rendkívüli üléseket is tart. 3 tagja van, ketten a Képviselő-testület tagjai közül
kerültek kiválasztásra, a harmadik a helyi védőnő. Az üléseket a bizottság elnöke hívja össze,
melyen általában a tagok teljes létszámmal részt vesznek. A bizottság hatósági ügyekben
mindig zárt ülésen dönt, egyéb ügyekben az ülések nyilvánosak. Az ülésekre általában délután
16.30 órakor kerül sor.

A döntések előkészítését - nyilatkozatok, igazolások, az elbíráláshoz szükséges egyéb iratok
bekérése, környezettanulmány elvégzése, nyilvántartások vezetése- valamint a pénzügyi,
gazdasági feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.
A bizottság részletes feladatait a helyi szociális rendelet és a helyi gyermekvédelmi
támogatási rendszerről szóló rendelet határozza meg. Ezek a feladatok:
-

szociális étkeztetés,

-

temetési segély, 2013.12.31.-ig, valamint a

-

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása 2013. 12. 31-ig,

-

önkormányzati segély megállapítása 2014. 01. 01-től

-

az aktív korúak ellátásával kapcsolatos helyszíni szemlén való részvétel. 2011. 07. 01- óta

A Bizottság feladatai közé tartozik a kérelmek elbírálása, az ellátások felülvizsgálata,
fellebbezésekről döntés, rendelettervezetek véleményezése (szociális rendelet, költségvetési
rendelet). A kérelmek elbírálásakor a mérlegelési lehetőség korlátozott. Többnyire a
jogszabályi feltételeknek való megfelelés esetén az ellátásokat biztosítani kell. A bizottság
véleményének a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ezt felváltva 2014. évtől kezdődően
az önkormányzati segély iránti igények elbírálásában, ezenkívül a helyi rendeletek
megalkotásában van nagyobb szerepe.

A Szociális Bizottság, az előző beszámoló óta 2012. évben (04. 15-től) 111, 2013. évben 122
ügyben hozott döntést. 2014. évben július 31. napig a Bizottság 70 határozatot hozott.
A támogatási formák közül a kérelmek leggyakrabban a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, valamint az étkeztetés megállapítására irányultak. 2014. január 1. naptól
önkormányzati segély néven új segélyforma került bevezetésre. Ez magába foglalja a
megszűnt rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és temetési segélyt, valamint az eddig a
polgármester hatáskörében lévő átmeneti segélyt. Ezáltal a bizottság a teljes családot tudja
segíteni támogatásaival.

A támogatásokat a bizottság készpénzben vagy természetben állapította meg.
Természetbeni juttatásként főleg ruhanemű, élelmiszer vásárlásában segített, de esetenként
gyógyszer kiváltása, tüzelő beszerzése és szemüveg készíttetés is előfordult. 2014. évtől az
élelmiszer

és

ruhanemű

támogatások

juttatására

Étkezési

Erzsébet-utalvány

és

Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában kerül sor.
A gyermekek anyagi helyzetét jól tükrözi, hogy a 2013. december 31. napon 420 fő, 18 év
alatti lakosból 166 fő (40 %) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagyis a
családjukban az egy főre eső jövedelem nem éri el a 37050,-, egyszülős családnál a 39.000,forintot.
A bizottság javaslatát elfogadva, a Tengelicen lévő általános iskolába járó gyermekeket
tanszercsomaggal támogatja önkormányzatunk, így a tanévkezdést megelőző segélykérelmek
jelentősen lecsökkentek.

A pénzbeli és természetbeni ellátások mellett a Szociális Bizottság feladata volt a személyes
gondoskodás ellátási formái közül az étkeztetés megállapítására irányuló kérelmek elbírálása
és az éves felülvizsgálata is. Az étkezők száma 70 fő körül mozgott egész évben.

Aktív korúak ellátásával kapcsolatos helyszíni szemlére az új ellátást igénylők esetében,
valamint az ellátottak éves felülvizsgálata keretében került sor, ez a két év során összesen 156
alkalmat jelentett. A helyszíni szemle célja a lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata.

A bizottság önként vállalt feladatként több alkalommal szervezett használtruha gyűjtést és
osztást a rászorulók részére, valamint karácsonyi ajándékgyűjtést szervezett az alacsony
jövedelmű családokban élő gyermekek számára.

A rendelkezésre álló pénzeszközöket a Bizottság minden évben kihasználta.
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóban elhangzottakat vitassa meg,
kérdéseiket, véleményeiket mondják el, majd a beszámolót fogadják el.

Tengelic, 2014. július 31.

Gáncs Tamás József
Szoc. Biz elnöke

MELLÉKLET

Szociális Bizottság által hozott -ellátás megállapítására, illetve elutasítására irányulóhatározatok száma 2012. április 15. és 2012. december 31. között:
Ellátási forma
Étkeztetés
Temetési segély
Rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás

Megállapító Elutasító
határozat
határozat
25
1
57

11

Szociális Bizottság által hozott -ellátás megállapítására, illetve elutasítására irányulóhatározatok száma 2013. január 1. és 2013. december 31. között:
Ellátási forma
Étkeztetés
Temetési segély
Rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás

Megállapító Elutasító
határozat
határozat
20
1
65

5

Szociális Bizottság által hozott -ellátás megállapítására, illetve elutasítására irányulóhatározatok száma 2014. január 1. és 2014. július 31. között:
Ellátási forma
Étkeztetés
Önkormányzati segély

Megállapító Elutasító
határozat
határozat
9
44
3

