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Előterjesztés 
 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez 
 

Beszámoló a Képviselő-testület Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési- és 
Sport Bizottsága, továbbá a Képviselő-testülettől a Polgármesterre átruházott szociális 

ágazati feladat- és hatáskörök gyakorlásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési- és Sport Bizottság 

az alábbiakban számol be: 
 

Csorvás Város Önkormányzata 2016-ban is döntött arról, hogy csatlakozik az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 
pályázati fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról szóló 16/2001. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 
alapján a támogatások odaítéléséről az Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési- 
és Sport Bizottság dönt. 
 

Az ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), 
illetve a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, ill. felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett 
fiatalok („B” típusú pályázat) részesülhetnek - kizárólag szociális helyzetüktől függően, 
tanulmányi eredménytől függetlenül - anyagi támogatásban. 
 
A pályázati felhívásra összesen 6 „A” típusú és 2 „B” típusú kérelmet nyújtottak be a csorvási 
fiatalok. 
 
A beérkezett kérelmeket az Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési- és Sport 
Bizottság 2016. november 28-án tartott ülésén bírálta el.  

 
A pályázók 6 érvényes „A” típusú kérelmet nyújtottak be.  
Az egyik „B” típusú pályázatot benyújtó diák kérelme csak elektronikus úton érkezett be. A 
csak elektronikusan benyújtott, az EPER rendszerben véglegesített, de onnan ki nem 
nyomtatott, és az önkormányzathoz annak mellékleteivel együtt papír alapon be nem nyújtott 
pályázat a kiírás szabályai alapján érvénytelen. 
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A bizottság döntése alapján a hét érvényes pályázatot benyújtó fiatal egyaránt 10.000,-
Ft/jogosultsági hónap támogatásban részesült, 10 hónap időtartamra. A folyósításra a 
2016/2017. tanév második, illetve a 2017/2018. tanév első félévében kerül sor, amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll. 

 
Az egy érvénytelen pályázat esetében a pályázat kizárásáról döntött a bizottság. 
 

A Polgármester beszámolója: 
 

A Képviselő-testület a szociális feladat- és hatáskörét a polgármesterre ruházta át.  
 

 A Polgármester 2016. január 1-től december 31. napjáig települési támogatást 
rendkívüli  esetben 235 alkalommal nyújtott 127 személy részére 2.408.000 Ft összegben. 
 
2016-ban települési támogatást lakhatásra 155 család részére állapított meg a polgármester. 
Erre a célra, közüzemi szolgáltatóhoz utalva, 2016-ban 7.302.500 Ft-ot fordított az 
önkormányzat. 
 
Temetési költségek viselése terhének enyhítésére 18 esetben nyújtott támogatást, összesen 
885.000 Ft összegben. 
 
A gyermek születéséhez nyújtott támogatás 41 szülő részére került kifizetésre (42 gyermek 
születéséhez) 1.900.000 Ft összegben. 
 
Szeptemberben igényelhettek támogatást 6 hónapra tűzifa vásárlására azok, akik nem 
részesülnek lakhatási települési támogatásban. 6 fő nyújtott be ilyen igényt, az ő támogatásuk 
(6 hónap) 162.000 Ft. 
 
Az október 1-én lakhatási támogatással rendelkező 147 család novemberben 6 q tűzifát 
kapott természetbeni támogatás gyanánt bruttó 1.788.985 Ft értékben. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok szeptember és december 
hónapban kaptak 15.000 Ft gyermekenkénti összeget. Az iskolakezdéshez kapcsolt támogatás 
szeptemberben 93 családnak 162 gyermek jogán 2.430.000 Ft volt. Decemberben 97 család 
164 gyermek jogán 2.460.000 Ft-ot kaphatott. 
 
A Polgármester a közhasznú foglalkoztatásba bevont munkavállalóknak decemberben 
10.000 Ft, illetve gyermekenként 5000 Ft támogatást nyújtott, amely 129 jogosultnak 
1.660.000 Ft-ot tett ki. 
 
Azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek szülei, akik speciális ellátást biztosító 
nevelési-oktatási intézménybe hordják gyermeküket, az utazási költségekhez való 
hozzájárulásként gyermekenként 60.000 Ft-os támogatásban részelültek, amely 12 család 
részére összesen 780.000 Ft volt. 
 
A 2016-os költségvetés terhére a rászoruló családok további 3 q tűzifát kapnak 2017 
januárjában. Ennek értéke bruttó 1.620.012 Ft. 
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2016-ban a fentieket összegezve 23.396.497 Ft-ot költött az Önkormányzat szociális 
területen. 
 
 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bizottság és a Polgármester 
beszámolóját vitassa meg, és fogadja el. 
 
 
Csorvás, 2017. január 11. 
 
 
 

Vereskáné Salla Valéria      Baráth Lajos 
biz. elnöke         polgármester 

 
 
 


