
 

 

II-3  

Előkészítette: Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző            

    

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 28. 

napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: beszámoló a Polgármester és a Szociális és Oktatási Bizottság 2020. szeptember 

01. napjától 2021. június 01. napjáig saját, valamint átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere a 40/2020.(III.11.) 

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, valamint a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Oktatási Bizottsága átruházott 

hatáskörében az alábbi szociális és gyermekvédelmi ügyekben hozta meg döntéseit. 

 

Rendkívüli települési támogatás (egyszeri támogatás)  

Lakhatási támogatás 

Gyógyszertámogatás 

Tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatása 

Szemétszállítási díjkedvezmény megállapítása 

 

 

Felhatalmazó jogszabályi hivatkozások 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a  

végrehajtása tárgyában megjelent pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Kormányrendelet, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

szabályozásáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete, figyelemmel a  

40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazásra. 

 

A benyújtott kérelmek elbírálására az önkormányzati rendelet 10. § lakhatási támogatás, 

12. § gyógyszertámogatás, 13. § szemétszállítási díjkedvezmény,  a 14. § rendkívüli 

települési támogatás és a 15/A. § tüzelőanyag természetbeni juttatása szabályozásai 

alapján került sor. 
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Az önkormányzati rendeletben szabályozott szociális támogatások elbírálásával 

kapcsolatos döntéseket a csatolt mellékletek tartalmazzák. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármester saját hatáskörben, valamint 

a Szociális és Oktatási Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolót fogadja el. 

 

 

 

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

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester saját 

hatáskörében hozott döntéseiről, valamint a Szociális és Oktatási Bizottság 2020. 

szeptember 01. napjától  2021. június 01. napjáig  átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. június 28. 

                                                                                                    Nagy Attila                                                                                             

Szociális és Oktatási Bizottság Elnöke 
              

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola 

           jegyző 


