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TÁRGY:  BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 2017. ÉVI 

BIZOTTSÁGI ÉS POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEKRŐL 
  

R É S Z A N Y A G 
 
 
ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere 
 
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: osztályvezetők, jegyző  
 
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:  

 Humánpolitikai Bizottság 
 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 
 
EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:  

Igazgatási és szociális osztály: 
2018. február 5. 

Ambrusics Tibor 
aljegyző 

 
……………………………… 

Pénzügyi Osztály: 
2018. február 5. 

Száz Attiláné 
osztályvezető 

 
……………………………… 

 
 EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKKEL: - 

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:  

 
Dr. Vártás József jegyző 

 
2018. február 5. 

 
……………………………… 
 

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester 
 
Edelény, 2018. február 5.  
     ……………………………… 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület által jóváhagyott éves munkatervében foglaltak szerint került sor 
a 2017. évben hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámoló megtárgyalására. 

A hatáskörök átruházása, a munkamegosztást, a jogszabályok gyors és hatékony 
végrehatását segíti elő, és a végrehatás során a helyi sajátosságok is érvényesülnek. 

A hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) rendelkezései a szociálpolitikai tevékenységet meghatározó 1993. 
évi III. törvény alkalmazása során alkalmazni kellett. A Ket. módosításának 
eredményeként alkalmazni kell az úgynevezett sommás eljárást, mely szerint, ha a 
döntéshozatalhoz szükséges adatok rendelkezésre állnak, nyolc napon belül döntést 
kell hozni. Ugyancsak a Ket. módosítására vezethető vissza az a szabályozás, hogy ha 
az ügyben a döntéshez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, ún. függő hatályú 
döntést kell hozni és ezzel egy időben külön döntésben a kérelmezőt hiánypótlásra kell 
felhívni. 

A beszámolási időszakban átruházott hatáskörrel rendelkezett: 
• Polgármester 
• Jegyző 

 
Az előterjesztés tárgya a polgármesteri döntésekről szóló beszámoló megtárgyalása, 
de tekintettel arra, hogy rendelet módosítás alapján az Osztály feladatkörébe tartozó 
ügyek egy részét a Képviselő-testület, a jegyzőre is átruházta (10/2017.(VII.13.) 
önkormányzati rendelet 5. §  a beszámoló teljessége érdekében ezt is tartalmazza. 
 
A szociálpolitikai feladatellátást érintő jogszabály módosulások ellenére továbbra is az 
önkormányzat hatáskörébe tartozik, annak eldöntése, hogy e támogatás keretében 
milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt. A 
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 
támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási 
gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben 
nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. 
 
 

Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek 
 
 

 Fő Ft 

Rendkívüli települési támogatás 11 191.000.- 

Települési támogatás körében   

egészségi állapot 
megőrzését jelentő 
szolgáltatások részbeni 
hozzájárulása 

0  

elhunyt eltemettetésének 
költségeihez való 
hozzájárulás 

1 16.000.- 
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létfenntartási gondok 
enyhítéséhez való 
hozzájárulás 

1 6.000.- 

közköltséges temetés 
elrendelése 

0  

 
 

III. Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek 
 
Korábbi szabályozás alapján a szociálpolitikai támogatások egy része törvényi 
szabályozásból eredően jegyzői hatáskörben voltak. 
 
Jegyzői hatáskörbe tartozó szociálpolitikai ügyek: 
A települési támogatás keretében nyújtható: 
a.) fűtési támogatás 
b.) lakbér hozzájárulás 
c.) közüzemi díjtámogatás 
 
 

Elbírált ügyek alakulása 
2017.I.1 és 2017.XII.31. 

 

 Fő Ft 

Települési támogatás 
körébe nyújtható 

lakhatási támogatás 

1  

fűtési támogatás -  

lakbér hozzájárulás -  

közüzemi díjtámogatás 1 12.500.- 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a beszámolót és fogadja el 
az alábbi határozati javaslatot: 

 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 
 

Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 
2017. évi bizottsági és polgármesteri 
döntésekről 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az átruházott hatáskörben 
hozott 2017. évi polgármesteri döntésekről szóló 
beszámolót és a következő döntést hozza: 
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Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az átruházott hatáskörben 
hozott 2017. évi polgármesteri döntésekről szóló 
beszámolót és azt e l f o g a d j a. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     polgármester 
Értesül:  osztályok  
 

 
S z a k á c s i, 2018. ………………… 

 
Oláh Lajos 

polgármester 


