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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
394/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata 

a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2016. évben végzett munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc elnök  
Határid ő: azonnal 
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Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 
    polgármester                jegyző 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 394/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozathoz” 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2016. évben végzett munkájáról 
 
Az elmúlt éves munkáról szóló beszámoló rövid, tömör képet ad a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság munkájáról.   
A Bizottság 5 fővel látja el feladatát.  
 
Bizottsági tagok: 

- Dr. Balázs-Fülöp Ferenc  
- Dr. Hekmanné Balázs Mária  
- Propszt Zsolt 
- Takács Jánosné 
- Baczakó Andrea 

 
A bizottság az üléseit elfogadott munkaterv alapján, előre meghatározott állandó időpontokban tartja. Persze 
egy-egy sürgős ügy miatt rendkívüli ülés tartása is indokolt volt az év folyamán. 
A bizottság hatáskörét Ercsi Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata (továbbiakban: 
SZMSZ) határozza meg.  
 
A bizottság a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt: 

a)     a rendkívüli települési támogatásról; 
b)    a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásról; 
c)     a szociális helyzet alapján bérbeadható lakások bérbeadásáról. 
 

A felsorolás nem teljes, az SZMSZ ezen kívül is meghatároz feladatokat a bizottság részére. 
 
A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény változása 
miatt a bizottság az elmúlt évben 8 naponta ülésezett, mely jelentősen megnövelte a beérkező kérelmek számát. 
  
Segélyezési adatok: 
 
Rendkívüli települési támogatás: 
 
A hetente megtartott ülések miatt a kérelmezőknek maximum egy hétig kell várniuk a bizottság döntésére. A 
lecsökkent várakozási idő a benyújtott kérelmek számát rendkívüli módon megemelte. A város lakosságának 
meghatározott rétege kéri a támogatást, egyre több család esetében mondható el, hogy megszokássá vált a 
kérelem benyújtása. A Bizottság felállása óta arra törekszik, hogy lehetőleg csak a valóban krízishelyzetben lévő 
családoknak nyújtson támogatást.  
A költségvetési keret évek óta állandó a segélyezési feladatokhoz. Ez a keret kevés esetben teszi lehetővé 
jelentősebb összegű támogatás nyújtását, a megítélt támogatás csak a legszűkebb kiadásokra elég, a valódi, 
mélyben gyökerező problémát nem tudja megoldani.  
 
 
2015.01.01. – 2015.11.30. hó közötti adatok:  
Benyújtott kérelmek száma: 
 

416 

Megállapítások száma: 
 

220 

Elutasítások száma: 
 

196 

 
2016.01.01. – 2016.11.30. hó közötti adatok:  
Benyújtott kérelmek száma: 
 

502 

Megállapítások száma: 
 

274 

Elutasítások száma: 228 
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Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás: 
 
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt az év során 20 kérelem érkezett a 
bizottsághoz, ezek közül 15 kérelmező felelt meg a rendeletünkben előírt feltételeknek,  számukra a rendszeres 
támogatás megállapításra került. A 2015. évhez képest a megállapított támogatások száma jelentős mértékben 
emelkedett, ami az önkormányzati rendelet módosításának eredménye (a képviselő-testület 2016 januárjában a 
korhatárt csökkentette, míg az egy főre eső jövedelemhatárt megemelte). 
 
Szociális helyzet alapján bérbeadható lakások bérbeadásáról: 
 
2016-ban 37 önkormányzati bérlakás iránti kérelem érkezett. A kérelmek elbírálása során a bizottság tagjai 
minden esetben szem előtt tartották a kérelmező szociális rászorultságát és jövedelmi helyzetét. A lejáró 
lakásbérletek meghosszabbítása iránti kérelmek esetén a döntés meghozatala előtt a bizottság vizsgálta az 
ingatlan jó karban tartásának meglétét, továbbá azt, hogy a bérlő a bérleti jogviszony ideje alatt a közüzemi 
számlákat, bérleti díjat hiánytalanul és határidőben megfizette-e. A bérlakás iránti igények száma jelentősen 
meghaladja az önkormányzat rendelkezésére álló kiadható lakásokét, így több kérelmezőt is el kellett utasítani az 
év folyamán. Tovább súlyosbítja a helyzetet a Vasútállomás u. 18. sz. alatti ingatlan tetőszerkezetének leégése. 
Az épület helyrehozataláig a bérlők rokonaiknál élnek, szűkös körülmények között. Lakhatásuk megoldása 
érdekében szükséges mielőbb lakhatóvá tenni az érintett ingatlant.  A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy 
az ingatlan felújításra szorul –  a 264/2016. (VIII.30.) Kt. sz. határozatában döntött arról, hogy a Fő utca 45. 
szám alatti önkormányzati bérlakások megüresedése után újabb bérlővel nem kíván bérleti szerződést kötni. 
Ezzel tovább csökkent a kiadható bérlakások száma.  
 
A bizottság tagjai éves munkájukat a jogszabályok betartásával végezték. A felsorolt feladatokon kívül 
véleményezték az elkészült tájékoztatókat az önkormányzat egészségügyi, szociális és egyéb feladatairól. 
A bizottság  koordinálta továbbá az ingyenesen használatba adott MEDCARE készülékek kiosztását is. 
 
Kiemelt kapcsolatot tartunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint az Egészségügyi Központ 
alap- és szakellátásával. Törekszünk a felmerülő problémák mielőbbi megoldásában segítségre lenni.  
 
 
 
Ercsi, 2016. december 5. 
 
 
 

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc 
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

elnök 
 
 
 
 


