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B E S Z Á M O L Ó 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2023. március 13. napján tartandó ülésre 

az Ügyrendi és Szociális Bizottság 2022. évi munkájáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelete az ügyrendi és 
szociális bizottság feladatairól az alábbi szabályokat tartalmazza: 
 
„Ügyrendi és Szociális Bizottság 
 
69. § (1)Ellátja a képviselő-testület titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági 
teendőit. 
(2) Kivizsgálja a polgármesteri és képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló 
kezdeményezést, és az eljárás eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatja. 
(3) Ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és 
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, melyek az alábbiak: 
- igazolást ad ki a kitöltött vagyonnyilatkozat átvételéről 
- nyilvántartást vezet az átadott vagyonnyilatkozatokról 
- vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén felhívja az érintettet az ellenőrzéshez     
   szükséges adat közlésére 
- ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
(4) A vagyonnyilatkozatokat a Közös Hivatal páncélszekrényében, elkülönítetten kell tárolni, 
zárt borítékban. 
(5) A szociális jellegű feladatai 
a) a költségvetési rendelet tervezetben meghatározott szociális és gyermekvédelmi, 
egészségügyi, kulturális és oktatási tárgyú kiadások előzetes véleményezése, 
b) az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális és oktatási tárgyú 
rendeleteiben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlása, 
c) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület tájékoztatása, 
d) javaslattétel a helyi szociális háló fejlesztésére, 
e) javaslattétel a szociális és gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások fejlesztésére, 
f) a szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális és oktatási tárgyú helyi rendelet 
tervezet előzetes véleményezése, 
g) tevékenységéről évente beszámolót készít, és azt a képviselő-testület elé terjeszti. 
(6) A képviselő-testület elé a bizottság által benyújtandó előterjesztések a (1) bekezdés c)-f) 
és g) pontjaiban meghatározott ügyek. 
(7) A bizottságra átruházott állandó, visszavonásig érvényes átruházott hatásköröket a 
szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális és oktatási tárgyú helyi rendeletek 
határozzák meg. 
(8) A bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület ülésén tanácskozási 
joggal résztvevőket, valamint az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, 
kulturális és oktatási feladatot ellátó intézménye képviselőjét.” 
 



Beszámolási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: 
 
A bizottság személyi összetételében a beszámolási időszakban változás nem volt. 
 
Bizottság hatáskörébe tartozó települési támogatások: 
 

- ápolási támogatás 
- gyógyszertámogatás 
- rendkívüli települési támogatás 
- lakhatási támogatás 
- időskorúak jubileumi juttatása 
- rendkívüli nevelési támogatás 
  

A bizottság hatáskörébe tartozó támogatási formák feltételeit a Balatonújlak Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021.(XII.9.) önkormányzati rendelete a szociális 
és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 6/2022.(V.21.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza.   
                 
A bizottság 2022. évben 9 alkalommal tartott ülést. Összesen 71 db határozat született. 

 
2022. évben hozott döntések megoszlása: 
 

kamatmentes kölcsön  1 fő 80.000 Ft 
rendkívüli települési 
támogatás  

36 fő  733.000 Ft 

gyógyszertámogatás 5 fő 5.000 Ft/fő/hó 
Időskorúak jubileumi 
juttatása 

5 fő 15.000Ft/fő 

lakhatási támogatás 4 fő 5.000Ft/fő/hó 
 
7 fő az év során több alkalommal is részesült rendkívüli települési támogatásban. 
 
A bizottság 2 kérelmet utasított el, egyik rendkívüli települési támogatás nyújtása, a másik 
gyógyszertámogatás nyújtása ügyben, mindkét esetben a kérelmező jövedelme meghaladta a 
támogatás nyújtási feltételét. 
 
Rendkívüli nevelési támogatásban senki nem részesült. 
 
Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatásról – pályázó hiányában – nem született döntés 2022. 
évben. 
 
2022. évben egy fő részesült ápolási támogatásban, támogatás összege 25.650 Ft/hó. 
A fenti települési támogatásokon felül a temetési támogatásról, a családalapítási támogatásról, 
a beiskolázási támogatásról, valamint a köztemetésről - átruházott hatáskörben - a 
polgármester jogosult dönteni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat tárgyalja meg és azt fogadja el. 
 
Balatonújlak, 2023. március 8. 
 

Karancsi Sándor 
bizottság elnöke 


