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ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
 

H-2091 Etyek, Körpince köz 4. 
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 

E-mail: hivatal@etyek.hu 

  

 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Beszámoló a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2019. IV. negyedévi (október, 

november, december havi) felhasználásáról 

 

 

Előterjesztő: dr. Révész Zoltán aljegyző 

 

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Révész Zoltán aljegyző 

 

Előterjesztést készítő személy neve: Juranovics Eszter 

 

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: - 

 

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

 

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

 

Előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

 

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 16/2016. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

      

Az alábbiak szerint tájékoztatást nyújtok a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2019. IV. 

negyedévi felhasználásáról. 

 

 Rendkívüli települési támogatásban részesült  5 fő összesen 50.000,- Ft összegben 

 

Támogatás jogcíme igénybevevők száma támogatás összege 

családot ért elemi kár (többek között: szél, 

belvíz, árvíz, tűz, robbanás vagy hó okozta kár) 

okán 

- - 

kérelmező vagy vele közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozó bűncselekmény sértettjévé 

vált okán 

 

- - 

ha a kérelmező, vagy vele közös háztartásban 

élő közeli hozzátartozó a kérelem beadását 

megelőző egy éven belül legalább két 

alkalommal alkalmanként három napot 

meghaladó kórházi fekvőbeteg ellátásban 

részesült okán 

 

- - 

önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, és ebből 

adódóan alkalmanként jelentkező 

többletkiadása keletkezik okán 

 

5 50.000,- 

kérelmezővel közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozó halála okán 

 

- - 

Összesen: 5 fő 50.000,- Ft 

 

 Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

2019. IV. negyedévben 4 fő részére lett megállapítva 50.000,- Ft összegben. 

 

 

 Gyermekek rászorultsága okán nyújtott támogatás 

2019. IV. negyedévben 5 fő részére lett megállapítva, a megállapított támogatás összege 

összesen 85.000,- Ft. 

 

 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 2019. IV. negyedévben 

 kifizetett támogatás 

  8 fő részére összesen 120.000,- Ft 

 megállapított támogatás 

   1 fő részére 5.000,- Ft/hó egy évre 
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 Tűzifa támogatás  

2019. IV. negyedévében 15 fő részére került megállapításra, fejenként 7 mázsa (1kaloda) 

mennyiségben. Ez összesen 15*40.500 Ft/kaloda, vagyis 607.500,- Ft. 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló 15/2015. (VI. 01.) számú rendelete alapján 2019. IV. negyedévében összesen 

912.500,- Ft szociális alapú támogatás került kifizetésre. 

 

Etyek, 2020. január 7. 

 

     

Tisztelettel: 

 

   Dr. Révész Zoltán  

           aljegyző 
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Határozati javaslat 

 
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

…./2020. (I. 16.) határozata  

 

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2019. IV. negyedévi  

(október, november, december havi) felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megismerte és a 

társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2019. IV. negyedévi (október, november, december 

havi) felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző 

 


