
Beszámoló a polgármester és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 9. § (3) felhatalmazása alapján 
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2006. (XII.31.) sz. rendelet 74. §-
a,  valamint  a  76.  §-a  és  a  rendelet  1.  számú  melléklete  nevesíti  a  polgármesterre  és  az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatásköröket.

I.

A polgármesterre átruházott hatáskörök és gyakorlásának adatai 2009. január 01. és 
2009. október 31. között

A polgármesterre átruházott hatáskörök a következők:

- Véleményezi az önkormányzati tűzoltó-parancsnokság székhelyét meghaladó ellátási 
körzet kialakítását.

- Elrendeli annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetését, akinek 
nincs vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója.

- Kötelezi  a  tartásra  köteles  személyt  vagy  az  örököst  a  köztemetés  költségeinek 
megtérítésére,  ha a közköltségen eltemetett  személy tartásáról másnak kellett  volna 
gondoskodnia.

- Igényelheti a meghalt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól a 
köztemetés költségeinek megtérítését.

- Elbírálja a fiatal házasok otthonára beérkező pályázatokat.
- Köteles  az arra  rászorulónak átmeneti  segélyt  és  a  hajléktalan  személynek  szállást 

biztosítani, ha ennek hiányában a késedelem a rászorulónak, hajléktalannak életét, testi 
épségét veszélyezteti.

- Körmend  város  Önkormányzata  javára  feljegyzett,  egyes  ingatlanokat  terhelő 
jelzálogjog  esetén  engedélyezi,  hogy  az  Önkormányzatot  követően  más  személy 
javára jelzálogjog kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

- Közműcsatlakozások  kiépítése  során,  a  Városfejlesztési  és  építéshatósági  Iroda 
írásbeli  véleményének  kikérése  után  engedélyezi,  hogy  a  kiépítéshez  szükséges, 
Körmend Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanokat terhelő jogosultságok, 
szolgalmak más személy javára az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerüljenek.

- Olyan  építési  engedélyek  kiállítása  iránt  indult  eljárásokban,  ahol  az  építési 
tevékenység  Körmend,  város  Önkormányzata  tulajdonában  álló  ingatlanokat  érint, 
Körmend város főépítészének írásbeli szakmai véleményének kikérése után dönt az 
építési  engedély kiállításához  szükséges  tulajdonosi  hozzájárulás  megadásáról  vagy 
elutasításáról.
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- Engedélyezi azt, hogy Körmend város szabályozási tervében foglaltak szerint az egyes 

ingatlanok belterületbe vonhatóak legyenek, az ehhez szükséges, a belterületbe vonást 
engedélyező nyilatkozatot kiállítja az eljáró hatóság részére.



Tűzoltó-parancsnokság  székhelyét  meghaladó  ellátási  körzet  kialakításával  kapcsolatos 
vélemény kérés, valamint az arra rászoruló részére átmeneti segély és hajléktalannak szállás 
biztosítása iránti kérelem nem került előterjesztésre a beszámolási időszakban.

Önkormányzatot  követően  más  személy  javára  jelzálogjog  feljegyzéséhez  hozzájáruló 
nyilatkozatot a polgármester 2009. évben nem adott ki, ilyen irányú kérés nem volt.

 Körmend  város  szabályozási  tervében  foglaltak  szerint  a  belterületbe  vonás  ügyében  3 
esetben indult eljárás, melyhez szükséges engedélyező nyilatkozat került kiállításra.

Építési  engedély  kiadásához  –  Körmend  város  főépítésze  írásbeli  szakmai  véleményének 
kikérése után – 6 esetben került sor tulajdonosi hozzájárulás megadására.

A vizsgált  időszakban közköltségen összesen 11 temetés  elrendelésére  került  sor.  Ebből 6 
esetben  a  körmendi  Kórházban  elhunyt  nem körmendi  lakóhellyel  rendelkező  személyek 
eltemettetéséről kellett  gondoskodni, mind a 6 esetben a temetés költségeinek visszaigénylése 
az elhunytak állandó lakóhelyéről  megtörtént. 5 esetben kellett körmendi lakost közköltségen 
eltemettetni,  ebből  1  esetben  utólag  az  elhunyt  külföldön  élő  hozzátartozója  a  számlát 
kiegyenlítette.

A beszámolási időszakban 1 (egy) fiatal házasok otthonába történő elhelyezés ügyében, míg 4 
esetben az otthonházból való kiköltözéskor a letétbe elhelyezett összeg kifizetéséhez történő 
hozzájárulás megadásában kellett intézkedni.

II.

Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök és gyakorlásának adatai 
2009. január 01. és 2009. október 31 között

Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök a következők:

- Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről.
- Jogszabályban meghatározott esetekben, szociális rászorultság alapján lakásfenntartási 

támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt, temetési segélyt nyújthat.
- Segélyt állapít meg védő- és óvóintézkedésként.
- A létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint  időszakosan 

vagy  tartósan  létfenntartási  gonddal  küzdő  személyek  részére  a  rendeletében 
meghatározott átmeneti segélyt nyújt.

- Segélyt állapít meg védő- és óvóintézkedésként.
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- A létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint  időszakosan 
vagy  tartósan  létfenntartási  gonddal  küzdő  személyek  részére  a  rendeletében 
meghatározott átmeneti segélyt nyújt.



- Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal együttes hatáskörben elbírálja a Boldog 
Batthyány Strattmann László ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázatokat.

- Elbírálja a Bursa Hungarica ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázatokat.

Lakásfenntartási támogatás

Összesen a beszámolási időszakban 153 fő részesült lakásfenntartási támogatásban, ebből 25 
fő az, aki részére az Egészségügyi  és Népjóléti Bizottság  helyi lakásfenntartási  támogatást 
állapított  meg  (a  normatív  lakásfenntartási  támogatás  megállapítása  nem  a  bizottság 
hatáskörébe tartozik). A vizsgált időszakban 45 fő kérelme lett elutasítva (magas jövedelem, 
ill. alacsony elismerhető lakásfenntartási költség miatt).

Ápolási díj

A bizottság az Sztv. 43/B. § (1) bekezdése alapján méltányosságból 30 fő részére állapított 
meg ápolási díjat. (Megjegyzés: alanyi jogon ápolási díjban részesítettek száma 81, amely 
esetben a hatáskör gyakorlója nem a bizottság.)

Temetési segély

A bizottság a vizsgált időszakban 42 fő részére állapított meg temetési segélyt, személyenként 
20.000,-Ft összegben. Kérelmet elutasítani nem kellett, mivel az ügyfelek a nyomtatványok 
beszerzése során már szóbeli tájékoztatást kapnak a jogosultsági feltételekről, és jogosultsági 
feltétel hiánya esetén nem is terjesztenek elő kérelmet. 

Átmeneti segély

A bizottság a beszámolási időszakban összesen 140 fő részére állapított meg átmeneti segélyt, 
általában személyenként 1-3 alkalommal, 3 fő esetében azonban már négy alkalommal.
Átmeneti segély iránti kérelmet általában magas gyógyszerköltség, rezsiköltség fizetése, vagy 
ebben  történő  hátralék  rendezése,  valamint  alacsony  jövedelem  miatt  terjesztenek  elő  az 
ügyfelek.  Az  egy alkalommal  egy személy  részére  megállapított  átmeneti  segély  összege 
általában 6.000,-Ft, átlagosan számolva 9.600,-Ft.
Elutasított kérelem 27 volt a vizsgált időszakban, nagy általánosságban az egy főre jutó magas 
jövedelem miatt.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A  bizottság  a  beszámolási  időszakban  181  család  részére  239  esetben  állapított  meg 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, alkalmanként és gyermekenként 5.700,-Ft összegben.
3  esetben  kellett  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  megállapítása  iránti  kérelmet 
elutasítani, mivel a kérelem nem volt megalapozott, azaz nem volt rendkívüli élethelyzet.
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Helyi utazási segély



A bizottság 5 család részére összesen 18 esetben állapított meg havi utazási segélyt, melynek 
összege alkalmanként és gyermekenként megegyezik a helyi járatos autóbusz közlekedésben 
érvényes havi tanulóbérlet árával. Elutasítás nem volt.

Boldog Batthyány Strattmann László ösztöndíj

elnyerésére  benyújtott  pályázatokat  az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság  az  Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottsággal együttes hatáskörben két alkalommal, a 2009. március 16-i és 
október 16. ülésén bírálta el. 4 fő szociális alapon, 2 fő pedig tanulmányi eredménye alapján 
nyert a pályázaton.

Bursa Hungarica ösztöndíj

 pályázatok  elbírálását  a  bizottság  2009.  novemberében  (a  beszámoló  készítésekor  az 
eredmény még nem ismert) fogja tárgyalni. Összesen 33 pályázat érkezett, ebből 32 db az „A” 
típusú, 1 db pedig „B” típusú.

Az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság  a  beszámolási  időszakban  összesen  18 
alkalommal  ülésezett.  A  bizottsági  ülések  nagy  többségében  zárt  ülések,  ugyanis  az 
önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása ezt szükségelteti. A bizottság ülésein összesen 
121 határozatot hozott.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat tárgyalja meg.

Körmend, 2009. november 16.

Bebes István Dr. Szabó Barna
Polgármester          Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság  
Elnöke


