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Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-én tartott képviselő-

testületi ülésén megtárgyalta és a 20/2015. (III. 11.) Kth. számú határozatával elfogadta a 

város 2014. évi szociális helyzetéről és ellátásáról szóló beszámolót. A beszámolóval 

kapcsolatos feladatot a Képviselő-testület nem határozott meg. 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a lakosság jó színvonalú, 

biztonságos szociális ellátására.  

A 2013-ban elkészült, majd 2014-ben felülvizsgálatra került Helyi Esélyegyenlőségi Program 

a szociális területen kialakult helyzetnek megfelelően olyan intézkedési tervet rögzít, melynek 

megvalósításával az itt élő emberek szociális biztonsága javulhat. 

Hosszú távú célként fogalmazza meg, hogy az infrastrukturális feltételek a város teljes 

területén, azonos módon és feltételek mellett elérhetőek legyenek, minél több fogyatékkal élő 

személy mindennapjai megkönnyítése érdekében infokommunikációs akadálymentesítést, 

romák közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének elősegítését, a pedagógiai szakszolgálati 

ellátás – gyógytestnevelés, logopédia – helyben történő biztosítását tűzte ki célul. 

 

Felsőzsolca város szociális ellátását az Önkormányzat biztosítja, melynek főbb területei a 

pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások.  

 

A szociális ellátások egyes formáit, jogosultsági feltételeit, az ellátások finanszírozási elveit a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint a folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 

határozza meg. 

A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 

szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról 

szóló 14/2013. (V.21.) önkormányzati rendeletben szabályozta mindazokat az ellátásokat, 

amelyeket a törvény kötelező feladatként határoz meg, valamint azon szociális ellátások 

megállapításának, folyósításának és ellenőrzésének  szabályait, amelyeket a kötelező 

feladaton túl - saját költségvetése terhére nyújt a szociálisan rászorultak számára. 

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos 

feladatokat a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya végzi, a személyes gondoskodást 

nyújtó alapellátásokat a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.  

 

A szociális ellátások terén 2015. március 01. napjától változást jelentett, hogy az alanyi jogú 

támogatások megállapítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatalánál történik. Az év első két hónapja a foglalkoztatást helyettesítő támogatások és a 

rendszeres szociális segélyek felülvizsgálatával telt. A Járási Hivatal a napra kész ügyiratok 

átadását 14 adatból álló táblázat készítésével kérte. A jegyzőnek az átadott, iratok 

dokumentumok valóságtartalmáért, teljes körűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas 

voltáért teljes felelősséget kellett vállalnia.  

2015. január 01. napjától megszűnt a lakásfenntartási támogatás és a méltányossági alapon 

járó közgyógyellátási igazolvány, valamint 2015. november 01. napjától az óvodáztatási 

támogatás. 
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Pénzbeli ellátások szociális rászorultságtól függően: 

 

- települési támogatás: 

• egyszeri vissza nem térítendő készpénz, 

• természetbeni ellátás. 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások: 

- köztemetés. 

 

A Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek  

 

Települési támogatás  

 

Az önkormányzati segély elnevezése 2015. április 01. napjától települési támogatásra 

változott.  

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága (a 

továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörében látja el a szociális feladatokat a 

korábbiakban említett jogszabályok betartásával. Az Szt. rendelkezései alapján nyújtott 

pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben 

meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében 

nyújtható támogatás különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, 

gyógyszerkiadások, gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, lakhatási kiadásokhoz 

kapcsolódó felhalmozott hátralékok fizetéséhez, eltartott gyermek egészséges testi, mentális 

fejlődéséhez, közeli hozzátartozó eltemettetéséhez, munkahely önhibáján kívüli okból történő 

elvesztése miatt kiesett jövedelem pótlásához és a lakásban bekövetkezett elemi kár 

elhárításához.  

 

Határozatait havonta megtartott ülésein hozza Bizottság.  

A kérelmek döntésre történő előkészítését a Hatósági Osztály ügyintézője végzi. 

 
A települési támogatás az éves költségvetésben előirányzott összeg erejéig adható, 

lakcímenként legfeljebb évi két alkalommal.  

 

A támogatás az önkormányzati rendelet 2015-ben hatályos rendelkezései szerint akkor volt 

megállapítható, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladta meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 130 

%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át. Különösen indokolt esetben a jövedelemhatártól a 

Humánpolitikai Bizottság eltérhet.  

 

Formái: 

a) egyszeri, vissza nem térítendő készpénz-juttatás, 

b) természetbeni szociális ellátásként napi egyszeri meleg étel biztosítása, Erzsébet-

utalvány és közmű- vagy egyéb szolgáltató részére történő átutalás. 

A támogatás mértéke évente nem haladhatja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét és 

családonként annak háromszorosát.  

 

2015. évben a költségvetésben települési támogatásra tervezett összeg: 1.400 E Ft volt.  

A települési támogatás jogszabályi bevezetése után lehetőség nyílt pályázat benyújtására a 

Magyar Államkincstár felé. A pályázat 2.078.436.-Ft támogatásban részesült. A támogatási 
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szerződés augusztus hónapban került aláírásra, és a felhasználással szeptember 30-ig kellett 

elszámolni.  

 

A Bizottsághoz tárgyévben 390 kérelem érkezett, ebből 197 főt részesített egyszeri vissza 

nem térítendő készpénz-juttatásban, 2.183.310.-Ft összegben. Természetben nyújtott 

támogatásban 63 fő részesült 485.565.- Ft összegben. Megállapított támogatás összesen: 

2.668.875.-Ft. 

 

A polgármester különös méltánylást érdemlő, azonnali intézkedést igénylő esetben ( pl.: 

közeli hozzátartozó halála, természeti csapás, elemi kár, rendkívüli gyógyszerszükséglet) a 

korlátozások figyelembe vételével az éves települési támogatás tervezett összegének 

legfeljebb 15 %-a erejéig egyszeri készpénzjuttatást biztosíthat a kérelmező életét, egészségét, 

megélhetését, lakhatását súlyosan veszélyeztető helyzetben.  

 

A rendkívüli települési támogatás tervezett összege az 1.400 E Ft 15 %-a azaz 210 E Ft, 

valamint a pályázati összeg, a 2.078.346.-Ft 15 %-a 311.765.-Ft.  

2015. évben 10 alkalommal 335 E Ft támogatás került megállapításra. 

A pályázati összeg kiosztásának rövid határideje miatt az előző évektől eltérően maradvány 

keletkezett, a Humánpolitikai Bizottság által nyújtott települési támogatás tervezett 

összegéből 287.796.-Ft, a polgármester hatáskörében lévő rendkívüli települési támogatás 

tervezett összegéből 186.765.-Ft. A pénzmaradvány tárgyalásakor kéri a Bizottság az összeg 

2016. évi felhasználását.  

 

Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 

 

2015. évben 7 pályázat érkezett, mind a 7 tanuló részesül támogatásban, 1 fő 3.000.-Ft, 1 fő 

2.500.-Ft és 5 fő 2.000.-Ft összegben. A 2016. évi költségvetési évet 200.000.-Ft összegben 

terheli ez a támogatási forma.  

 

A polgármester hatáskörébe tartozó ügyek  

 

Köztemetés 

 
A polgármester átruházott hatáskörben a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy 

napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési 

önkormányzat a köztemetés költségét az eltemettető önkormányzatnak megtéríti.  

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

 

2015. évben köztemetés iránt nem merült fel igény.  

 

A jegyző hatáskörébe tartozó ügyek  

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:  

- a bölcsődében, az óvodában, a nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai 

diákotthonban, kollégiumban, valamint a menzai ellátás keretében a fogyatékos 

gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben, intézményi 

gyermekétkeztetésre, valamint bölcsőde, óvoda zárva tartásra és az iskolai tanítási szünetek 

időtartama alatt szünidei gyermekétkeztetésre.  

- évi két alkalommal 5.800.-Ft értékben természetbeni formában nyújtott fogyasztásra kész 

étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványra, 

- külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.  

 

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre számított havi 

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

140 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy nagykorú és megfelel a 

jogszabályi előírásoknak, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át az 

előzőekben leírtak alá nem tartozó esetekben.  

 

2015. évben 243 családban 570 gyermek jogosult a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre. A támogatás összege 3.306.000-Ft, mely teljes összegben visszaigényelhető.  

 

Gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-

a alapján az a szülő igényelheti a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet 

megállapítását, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, illetve 

akinek szülei legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, alacsony 

foglalkoztatottságúak, vagy elégtelen lakókörnyezetben élnek. A három feltételből hátrányos 

helyzet esetében legalább egynek, halmozottan hátrányos helyzethez pedig legalább kettőnek 

kell teljesülnie. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsággal megegyező időpontig áll fenn, tehát maximum egy évre 

állapítható meg.  

 

2015-ben 2 hátrányos helyzetű és 158 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt, 60 

családban.  

 

Óvodáztatási támogatás 

 

2015. évben 30 gyermek volt jogosult az óvodáztatási támogatásra, melyből első alkalommal 

5 gyermek, további alkalmakkor 25 gyermek, részesült támogatásban 350 E Ft összegben, 

mely visszaigényelhető.  

 

Közfoglalkoztatás 

 

Kulcskompetencia képzésben 2015. január 01. napjától 2015. október 31-ig 136 fő vett részt.  

Közfoglalkoztatásban részt vevők száma: 

 

2015. január 15-től  2015. február 28-ig    14 fő 

2015. január 01-től  2015. február 28-ig   150 fő 
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2015. január 01-től  2015. március 31-ig   100 fő 

 

2015. március 02-től  2015. augusztus 31-ig   180 fő 

2015. április 01-től  2015. augusztus 31-ig   67 fő 

2015. május 04-től  2015. augusztus 31-ig   50 fő 

2015. szeptember 01-től  2015. december 31-ig   316 fő 

2015. november 16-tól  2015. december 31-ig   40 fő 

 

FHT-ban részesülők foglalkoztatása: 

2015. július 13-tól   2015. október 31-ig    43 fő 

2015. augusztus 25-től  2015. október 31-ig   26 fő 

 

Diákmunka: 

2015. július 1-től 2015. augusztus 31-ig    2 hetes turnusban  100 fő 

 

Záró gondolatok 

 

Az előző évekhez képest, települési támogatásként kiosztott összeg a pályázatnak 

köszönhetően 1.603.875.-Ft-tal emelkedett meg. A Humánpolitikai Bizottság különös 

figyelmet fordított arra, hogy a valóban rászoruló családokat, az egyedül élő nyugdíjasokat 

segítse. A megemelkedett keretből az eddigieknél magasabb összegű támogatásban 

részesültek a kérelmezők. Csak különösen indokolt esetben kapott segélyt, aki önhibáján 

kívül nem rendelkezik jövedelemmel, vagy akinek az önkormányzattal szemben lejárt 

tartozása van. A környezettanulmányok készítésekor minden kérelmező lakókörnyezete 

ellenőrzésre került, mely hozzájárul a rend, a tisztaság meglétéhez.  

A településen hátrányos helyzetben lévő családok megélhetésén sokat javított a 

közfoglalkoztatás. A munkabér lényegesen több mint a 22.800.-Ft-os támogatás. Abban 

reménykedünk, hogy a megemelkedett havi jövedelemből magasabb összeg jut a 

gyermekekre, különösen a testi, lelki, mentális fejlődésükre.  

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város 2015. évi szociális helyzetéről és 

ellátásairól szóló beszámolót szíveskedjen elfogadni.  

 

Felsőzsolca, 2016. február 24. 

 

 

Széchenyi Sándorné 

a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
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Határozati javaslat 

 

Tárgy: Beszámoló a város 2015. évi szociális helyzetéről és ellátásáról  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a város 

szociális helyzetéről és a szociális ellátásokról szóló beszámolót. 

 

Felelős:  Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

Határidő:  értelemszerűen 
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