JEGYZŐKÖNYV
Készült:
2018. szeptember 26-án, Nagyecsed Város Polgármesteri
Hivatal hivatalos helyiségében Nagyecsed Város Önkormányzati
Képviselő-testület Szociális Bizottságának üléséről
(Zárt ülés)
Jelen vannak: Tóth Áron, elnök
Dr. Ficsor Mihályné, Nyíri Sándor, bizottsági tagok
Sarkadi Gusztáv Andrásné, igazgatási főelőadó
Távol maradt: Petrohai Sándor, Bulyáki Zoltán
Tóth Áron, elnök: Köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta az
ülést. Megállapította az ülés határozatképességét, mivel az 5 bizottsági
tag közül 3 jelen volt, majd ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek
javasolta a jelenlévő Nyíri Sándor bizottsági tagot.
Miután ezzel kapcsolatban észrevétel nem hangzott el, az elnök szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 3 fő
Egyhangúlag – 3 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város
Önkormányzati Képviselő-testületének
Szociális Bizottsága
36/2018. (IX.26.) SZB. Sz.
határozata
Jegyzőkönyvhitelesítő
megválasztásáról
a BIZOTTSÁG
A 2018. szeptember 26-i jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Nyíri Sándor bizottsági
tagot választja meg.
Tóth Áron, elnök: ismertette a napirend-tervezetet.
1) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat.
Miután hozzászólás nem hangzott el, az elnök szavazást rendelt el, majd
kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 3 fő
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Egyhangúlag – 3 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város
Önkormányzati Képviselő-testületének
Szociális Bizottsága
37/2018. (IX.26.) SZB. Sz.
határozata
Napirend meghatározásáról
a BIZOTTSÁG
Az alábbi napirendet állapítja meg:
1) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy /1.nrp./ Rendkívüli települési támogatással kapcsolatos kérelmek
elbírálása
Előadó: Sarkadi Gusztávné, igazgatási főeladó
Sarkadi Gusztávné: Közölte a kérelmezők személyi adatait, anyagi és
szociális körülményeit, valamint azt, hogy milyen célra kérnék a segélyt.
Miután további hozzászólás nem hangzott el az elnök szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 3 fő
Egyhangúlag – 3 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város
Önkormányzati Képviselő-testületének
Szociális Bizottsága
38/2018. (IX.26.) SZB. Sz.
határozata
Rendkívüli települési támogatás iránti
kérelmek elbírálásáról
a BIZOTTSÁG
Az alább felsorolt személyek részére szociális helyzetük javítása
érdekében az alábbi összegű rendkívüli települési támogatást állapítja
meg.
1) Zsigó József

Batthyány u. 23.

10.000,-

3
2) Balogh Anna
3) Rézműves Gusztávné
5.000,4) Zsigó Elek
5) Demeter Edina
8.000,6) Oláh Sándor
7) Szabó József
8) Balogh Antalné
5.000,9) Imre Miklós
10)
Szilágyi Róza
5.000,11)
Petrohai Judit
5.000,12)
Petrohai Lajos
5.000,13)
Balogh Alexandra
5.000,14)
Rostás Gusztávné
10.000,15)
Tóth Nikoletta
6.000,16)
Szalai Erika
7.000,17)
Pelyvás Csaba
7.000,18)
Jónás Sándor
7.000,19)
Hagymási Károlyné
7.000,20)
Tóth Zoltánné
6.000,21)
Petrohai Géza
5.000,22)
Papp Róza
23)
Rostás Katalin
7.000,24)
Bulyáki Anikó
10.000,25)
Bulyáki József
10.000,26)
Szűcs Boglárka
10.000,-

Síp u. 44.
Rákóczi u. 21.

6.000,-

Batthyány u. 44.
Síp u. 40.

8.000,-

Síp u. 71.
Síp u. 70.
Temesvári u. 22.

4.000,5.000,-

Arany J. u. 12.
Síp u. 77.

10.000,-

Lutheránus 16.
Síp u. 97.
Síp u. 9.
Petőfi u. 169.
Bem u. 49.
Síp u. 37.
Móricz Zs. u. 32.
Ady E. u. 30.
Vásártér 9.
Rózsás u. 65/A.
Ady E. u. 41.
Zöldfa u. 90.
Lehel u. 2.

4.000,-

Arany J. u. 11/A.
Bem u. 2/A.
Bocskai u. 22.

Megkeresi Nagyecsed Város Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a fent
megállapított rendkívüli települési támogatás kifizetéséről legkésőbb a
határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül gondoskodjon
Felhívja az ügyfél figyelmét, hogy a támogatás kifizetése a Polgármesteri
Hivatal Pénztárában történik, ügyfélfogadási időben, a személyi igazolvány
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egyidejű bemutatása mellett. A hivatal pénztára Nagyecsed, Árpád u. 32.
sz. alatti található.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. tv. 71. § (3) bekezdése alapján egyszerűsített
határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad,
és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
Emiatt – figyelemmel a fenti jogszabály 72. § (4) bekezdésére – az
indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a bizottság mellőzte.
Ezt követően az elnök szavazást rendelt el.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 3 fő
Egyhangúlag – 3 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város
Önkormányzati Képviselő-testületének
Szociális Bizottsága
39/2018. (IX.26.) SZB. Sz.
határozata
Rendkívüli települési támogatás iránti
kérelmek elutasításáról
a BIZOTTSÁG
Nagyecsed Város Képviselőtestületének Szociális Bizottsága a 39/2018.
/IX.26./ számú határozatával: Petrohai Györgyné / Rostás Irén szül:
Nagyecsed, 1955.08.16. anyja neve : Jónás Julianna / Nagyecsed Síp
utca 95. szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása
iránti kérelmét
elutasítja.
A határozat ellen, a döntés közlésétől számított 15 napon belül
hatóságomnál benyújtandó, de
Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testületéhez (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.) címzett
illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott
döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból,
illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre
hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan
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új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek
nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem
hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a
fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás
nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az
irányadóak.

INDOKOLÁS
Petrohai Györgyné 4355 Nagyecsed, Síp utca 95. szám alatti lakos
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet terjesztett
elő melyben előadta, hogy kevés jövedelemből élnek, sok a rezsiköltség,
meleg ruházatot és tűzifát szeretne venni, ezért szeretne egy kis anyagi
támogatást kérni.
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A kérelem kivizsgálása során az alábbiak nyertek megállapítást:
Petrohai Györgyné férjével él közös háztartásban. Megélhetésüket
nevezett rokkantsági ellátása és a férj nyugdíja biztosítja. A becsatolt
jövedelem igazolások
alapján összesen: 86.215,- Ft. Az egy főre eső
jövedelem: 43.108,- Ft.
Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy akinek a
háztartásában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetén
annak 200 %-át.
Esetében az egy főre jutó jövedelem 43.108,- Ft amely meghaladja a helyi
rendeletben szabályozott 57.000.- Ft-ot ezért kérelmét el kellett utasítani.
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátások helyi
szabályozásáról szóló többször módosított 5/2012. (III.15.) önkormányzati
rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján "a helyi rendeletben meghatározott
szociális feladat-, és hatásköröket - amennyiben a rendelet másként nem
rendelkezik - I. fokon a képviselő-testület Szociális Bizottsága gyakorolja."
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993.évi III.Tv. (továbbiakban Szt.) 45.§. (2) bekezdése alapján.
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének a többször
módosított 5/2012. (III.15.) Ör. sz. rendelet 4 §. (3). bekezdésében
foglaltak alapján " Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás
annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130-át a
37.050.- Ft-ot, egyedül élő esetén annak 200 %-át.
Hatásköröm az Ör. 4.§ (5) bekezdésén, illetékességem az Ákr. 16.§ (2)
bekezdésén alapszik.
Az eljárás költség- és illetékmentessége a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16.§-án alapszik.
A döntés formája az Ákr.) 80. § (1) bekezdésén alapszik.
A fellebbezési jog az Ákr. 116.§ (2) bekezdés a) pontján és 118.§ (1)-(3)
bekezdésein alapszik.
Miután további hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszönte a
jelenlévőknek a megjelenést, majd bezárta az ülést.

K.m.f
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Tóth Áron
elnök

Nyíri Sándor
jkv. hit.

Nagyecsed Város Önkormányzat
Jegyzője
*: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.
(: 44/545-307; fax: 44/545-309
E-mail: pmhivatal@nagyecsed.hu

Száma: ________/2018.
megküldése

Tárgy:

Bizottsági

jegyzőkönyv

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
N yí r e g y h á z a
Hősök tere 5. sz.
4400

Mellékelten

megküldöm

Önkormányzati
szeptember

a

Tisztelt

Képviselő-testület

26-án

megtartott

Cím

részére

Szociális
üléséről

Nagyecsed

Bizottságának

készült

Város
2018.

jegyzőkönyveket

mellékleteivel együtt további szíves felhasználás céljából.

N a g y e c s e d, 2018. október 3.
Tisztelettel:

Dr. Bölcsik István
Jegyző
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NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Szociális Bizottsága
4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. sz.
Telefonszám: 44/545-000
=============================================
======

MEGHÍVÓ
Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület Szociális Bizottsága
2018. szeptember 26-án
14.00 órakor
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatal
Hivatalos helyiségében
Napirendi pontok
1) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása

N a g y e c s e d, 2018. szeptember 20.
Tisztelettel:
Tóth Áron
elnök

