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Intézményirányítási és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései 

Az értékelési időszakban az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 24 alkalommal 
ülésezett, 13 esetben zárt ülés megtartására került sor. A bizottság az ülések alkalmával 123 
határozatot hozott. 
 
Rendkívüli települési támogatás az alábbi jogcímek alapján adható: 
- létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, vagy 
- gyermek törvényes képviselőjeként időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
- gyógyszerkiadások, illetve betegségekhez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
- elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik. 
 
Települési támogatás 421 fő részére, 686 esetben került megállapításra, 6.294.678,- Ft 
összegben. 
 
Helyi rendeletünk a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálását a bizottság hatáskörébe 
utalja. A bizottság döntött a 2018. évi pályázatokról, melynek alapján 16 főiskolai, illetve 
egyetemi hallgató részesült támogatásban 10 hónapra összesen 1.040.000,-Ft. összegben. 
 
Jegyzőre átruházott hatáskörben lévő ellátások 
 
Lakásfenntartási támogatás 
 
A lakásfenntartási támogatás feltételeit 2015. 03. 01-től Pásztó Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27.) számú önkormányzati 
rendelete írja elő.  
 
A rendelet 13 §. és 13/A § alapján megállapított ellátás: 
   
   312 esetben      12.342.800,- Ft 
 
Létfenntartási támogatás 
 
A létfenntartási támogatás feltételeit 2015.03.01-től Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének a települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelete 
írja elő. 
 
Létfenntartási támogatás állapítottunk meg: 
 
                                     85 fő                                           12.342.800,-Ft 
 

Polgármesterre átruházott hatáskörben lévő ellátások  
 
Köztemetés 
 
A jogszabály a köztemetés elrendelését a polgármester hatáskörébe utalja.  
A köztemetést két alkalommal kellett elrendelni. A költségeket a helyi lakosok esetében 
hagyatéki teherként érvényesítjük, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat 
részünkre megtéríti.  
 



Temetési segély 
 
Önkormányzati hatáskörben a polgármesterre ruházott ellátás. Mértéke 21.375.-Ft. 
Temetési segélyként 34 esetben, összesen 726.750,-Ft támogatást fizettünk ki. 
 
Pénzügyi és TEF Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései: 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ingatlan bérbeadásával, bérleti díj 
csökkentésével, adás-vételével kapcsolatos ügyekben 5 esetben hozott döntést. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
A képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót  
elfogadta.  
 
Pásztó, 2019. december 5. 
 
 
        Zeke Tamás sk. 
       Intézményirányítási és Szoc. Biz. 
                         elnöke 
 
 
 
        dr. Kanyó Roland sk. 
       Pénzügyi és TEF Bizottság elnöke 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
dr. Sándor Balázs 
       jegyző 
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