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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. május 19-i nyilvános ülésére 

 
 
 
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2016. évi munkatervben foglaltak szerint az alábbiakban számolok be a Képviselő- testület 
tagjai részére 2016. január 1-jétől - 2016. március 31-ig az átruházott hatáskörben az 
alpolgármester által hozott döntésekről. 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint a 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. § (2) bekezdése alapján a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természetbeni ellátások közül a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás (a továbbiakban: települési 
lakhatási támogatás), a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, 
gondozását végző személy részére nyújtott települési ápolási támogatás (a továbbiakban: 
települési ápolási támogatás), a rendkívüli települési támogatás, a települési temetési 
támogatás és a települési szülési támogatás iránti kérelmek elbírálását a képviselő-testület 
Nyirád Község Önkormányzata polgármestere (a továbbiakban: polgármester) hatáskörébe 
utalja. 
 
 

1. A LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ 
NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

 
Az önkormányzati rendelet 7. § - 9. §-ban meghatározottak alapján 2016. január 1-jétől - 
2016. március 31-ig települési lakhatási támogatás 6 esetben került megállapításra. A 
támogatás 1 hónapra jutó összege egységesen 5 000 Ft. A támogatás 1 évre kerül 
megállapításra. Kérelem elutasítására nem került sor.  
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2. A 18. ÉLETÉVET BETÖLTÖTT TARTÓSAN BETEG HOZZÁTARTOZÓJÁNAK AZ 

ÁPOLÁSÁT, GONDOZÁSÁT VÉGZŐ SZEMÉLY RÉSZÉRE NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI 
ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS 

 
Az önkormányzati rendelet 10. § - 16. §-ban meghatározottak alapján 2016. január 1-jétől - 
2016. március 31-ig települési ápolási támogatás nem került megállapításra. Kérelem 
elutasítására nem került sor. A települési ápolási támogatás havi összege 15 000 Ft.  
 
 

3. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 
 
Az önkormányzati rendelet 17. §-ában meghatározottak alapján 2016. január 1-jétől - 2016. 
március 31-ig rendkívüli települési támogatás 8 esetben került megállapításra. A 
kifizetett támogatás összesen 100 000 Ft volt. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 
elutasítására nem került sor. Az egy fő részére kifizetett támogatás legalacsonyabb összege 
5 000 Ft, a legmagasabb 20 000 Ft volt. 1 esetben a rendkívüli települési támogatás 
természetbeni ellátás formájában lett megállapítva, 10 000 Ft értékben. 
 
Az önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a rendkívüli 
települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 2016. január 1-jétől - 
2016. március 31-ig terjedő időszakban 11 esetben összesen 400 000 Ft összegű 
kamatmentes kölcsön kifizetésére került sor. Kamatmentes kölcsön iránti kérelem 
elutasítására a fenti időszakban nem került sor.  
 
 

4. TELEPÜLÉSI TEMETÉSI TÁMOGATÁS 
 
2016. január 1-jétől - 2016. március 31-ig 3 esetben került sor települési temetési 
támogatás kifizetésére. A kifizetett támogatás összesen 75 000 Ft.  
A települési temetési támogatás összege az önkormányzati rendelet 19. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján 25 000 Ft. Települési temetési támogatás iránti kérelem elutasítására a fenti 
időszakban nem került sor. 
 
 

5. TELEPÜLÉSI SZÜLÉSI TÁMOGATÁS 
 
2016. január 1-jétől - 2016. március 31-ig az önkormányzati rendelet 20. §-ában 
meghatározottak alapján települési szülési támogatásban 6 család 6 gyermeke részesült. A 
szülési támogatás összege gyermekenként 30 000 Ft. A kifizetett támogatás összege 180 
000 Ft volt. Települési szülési támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor. 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait beszámolóm megtárgyalására és elfogadására! 
 
 
Nyirád, 2016. május 4. 
 


