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ELŐTERJESZTÉS 

 

Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben,  

szociális ügyekben hozott döntésekről 

 

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester  

 

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 

 a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, a köztemetésről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 15/2015. (VI.01.) önkormányzati 

rendelet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támo-

gatások rendszeréről, a köztemetésről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló 15/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelete, valamint, Etyek Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (XI.17.) ön-

kormányzati rendeletének 9. § d) pontja alapján a polgármester átruházott hatáskörben dönt a 

helyi szociális rendeletben meghatározott és hatáskörébe utalt pénzbeli és természetbeni tá-

mogatások megállapítása során.  
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2019. november 13. napjától 2020. január 7. napjáig terjedő időszakban az alábbi döntések 

születtek átruházott hatáskörben: 

 

Segély megnevezése Támogatottak 

száma 

Elutasítás Megszüntetés Összege 

Köztemetés - - - - 

Rendkívüli települési 

támogatás 
4 - - 40.000,- Ft 

Összesen: 4 - - 40.000,- Ft 

 

Segély megnevezése Támogatottak 

száma 

Elutasítás Összege 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez nyújtott telepü-

lési támogatás 

1 - 

5.000,- Ft/hó 

egy évre megállapítva 

(2020.01.01.-2020.12.31.) 

12*5.000,- = 60.000,- Ft  

 

Tűzifa támogatás 13 - 
13*40.500,- = 526.500,- Ft 

 

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyúj-

tott települési támogatás 
3 - 35.000,- Ft 

Gyermek rászorultságára tekintettel 

nyújtott települési támogatás 
2 - 40.000,- Ft 

Óvoda-és iskolakezdési támogatás - - - 

Összesen: 19 - 661.500,- Ft 

 

Fentiek alapján kérem a beszámoló elfogadását! 

 

 

Etyek, 2020. január 7.    

     Tisztelettel:   

 

 

 

 

         Zólyomi Tamás   

              polgármester   
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Határozati javaslat 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

……./2020. (I. 16.) határozata 

 

Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott dönté-

sekről 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 13. napjától 2020. 

január 7. napjáig terjedő időszakban a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 


