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Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Testület! 

Az általam vezetett Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság 2022. évben 
eddig elvégzett munkájáról ezúton számolok be Önöknek. /Természetesen az adatok nem 
lezárt évre, hanem a mai napon érvényes állapotra vonatkoznak/. Bizottságunk, a Szociális, 
Egészségügyi és Közművelődési Bizottság (rövid megjelölése SZEKB, a továbbiakban: 
bizottság), Piliscsév község Önkormányzata többször módosított, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról hozott önkormányzati rendelete alapján működik, öt fővel: három képviselő 
testületi taggal és két fő nem képviselő, „külsős” bizottsági taggal. 

A bizottság tagjai: 

• Csapucha Katalin /képviselő, a bizottság elnöke 
• Dudás Andrea /képviselő, bizottsági tag 
• Hudeczné Fuzik Anna / képviselő, bizottsági tag 
• Hudecz Pál /külső bizottsági tag 
• Dr. Goda Benedek / külső bizottsági tag 

A bizottság ülésein részt vesznek a bizottság tagjai, valamint a polgármester és a jegyző, illetve 
a szociális ügyintéző, aki egyben a jegyzőkönyvvezető. 

A bizottság feladatait, hatásköreit Piliscsév község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzata, illetve az SZMSZ melléklete tartalmazza. A bizottság hatáskörébe tartozó 
támogatási formák feltételeit Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének ′A 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló′ többször módosított önkormányzati rendelete 
tartalmazza. A szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának hatáskörét a 
bizottság polgármester asszonynak adta át, ezzel nagy mértékben csökkent a döntést igénylő 
ügyek száma. 

A bizottság munkáját éves munkaterv alapján végzi, az aktuális feladatok függvényében 
ülésezik. Sürgős esetben rendkívüli ülést is tarthat. Ilyenre idén nem került sor.  
2022-ben két alkalommal rendes ülést tartottunk, február és szeptember hónapokban. 
Mindkét esetben a bizottság ülése határozatképes volt. Az idén összesen 42 határozatot 
hoztunk. Következő ülésünkre november elején kerül sor.   

A bizottság tárgykörébe tartozó feladatok közül az idén a következőkre került sor:  

Ösztöndíjpályázatok (Települési tanulmányi ösztöndíjpályázat és a Bursa Hungarica) 
elbírálása, támogatás megítélése:   
A 2021/2022-es tanév II. félévére (ami tkp. a 2022-es költségvetési év I. féléve) a Települési 
tanulmányi ösztöndíjpályázatra 13 fő, felsőoktatásban tanuló hallgató nyújtott be pályázatot. 
Mindannyian megfeleltek a támogatás előírt kritériumainak. Egységesen 12 ezer Ft 
támogatást tudtunk nyújtani részükre. 

A 2022/2023-as tanév első félévére (ami a 2022-es költségvetési év II. féléve) a Települési 
tanulmányi ösztöndíjpályázatra 8 fő, felsőoktatásban tanuló hallgató nyújtott be pályázatot. 
Mindannyian megfelelnek a támogatás előírt kritériumainak. Támogatásukról a november 
eleji ülésünkön fogunk dönteni. 
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A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat a költségvetési évhez igazodik. Évente kell hozzá - 
októberben - csatlakoznia az Önkormányzatnak, amiről minden évben döntést hozunk. Tavalyi 
döntésünk alapján kapják idén, 2022-ben a támogatást. 

Az idén javasolta bizottságunk, hogy emelje meg a testület - amennyiben van rá fedezet - a 
Bursa ösztöndíj Önkormányzati támogatási részének összegét, 5 ezer forintról 10 ezer forintra. 
Előző testületi ülésünkön a felvetésre pozitív döntés született. Ennek értelmében a 2023-as 
költségvetési évben benyújtott pályázataikra a hallgatók a 2022/2023-as tanév második 
félévében és a 2023/2024-es tanév első félévében már a megítélt tízezer forintos támogatást 
kapják meg. (Erre a pályázatra még lehet pályázni, az idén november 3-ig lehet benyújtani.) 

A Beiskolázási támogatást – mint azt már tudják is a t. képviselő társak – idén már 
megváltozott feltételekkel tudtuk csak nyújtani, egyedi kérelemre és a jövedelem igazolására 
volt szükség hozzá. Ezekkel a feltételekkel a szülők nagy része (ilyen-olyan okoknál fogva) már 
nem tartott igényt az egységesen ötezer forint mértékű támogatásra. Összesen 35 db kérelem 
érkezett be, mind megfelelt a feltételeknek és támogattuk is őket. 

A középiskolások részére minden évben meghirdetett utazási hozzájárulási támogatás iránt is 
nagyon csekély volt idén az érdeklődés, mindössze 5 tanuló részére igényelték a szülők. Dorog 
és Esztergom viszonylatokban egyhavi bérletük költségét térítettük meg részükre, három- 
illetve négyezer forintos támogatást adtunk, összesen 19 ezer forint összegben. 

Az Idősek napjához kapcsolódóan, a 75 év felettiek részére nyújtott települési támogatásra is 
ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a beiskolázási támogatásra. Csak a lakos kérelmére 
és a jövedelem igazolásával nyújtható a támogatás. A Hivatal kiküldte a kérelemhez szükséges 
formanyomtatványt s polgármester asszony tájékoztató levelét minden egyes idős lakosnak 
(173 fő jogosult rá a népességnyilvántartási adatok szerint), de ez a forma nehézkes, sok rossz 
visszhang is érkezik miatta és nagy adminisztratív plusz terhet tesz a hivatalsegédre és a 
szociális előadóra. Javasolnám, hogy a következő évben találjunk más módot rá, más 
formában támogassuk a szépkorú piliscsévieket. 

A szociális tűzifa pályázaton való részvétel és a tűzifa elosztása sem tartozik bizottságunk 
hatáskörébe, csak javaslattétellel élünk polgármester asszony felé. Az idén sajnos a 2021-es 
évihez képest kisebb mennyiséget fogunk kapni a BM pályázatán, 74 m3-t tudunk így 
szétosztani. Már aláírásra került a szerződés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel, de még nem lehet tudni 
róla, mikorra érkezik meg ténylegesen a fa, mikor tudjuk a rászorulóknak kiosztani.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata aktuális feladat. Tárgyalását bizottságunk is 
napirendjére tűzi. Az egészségvédelem, egészségmegőrzés, megelőzés témakörében az iskolai 
egészségnap szervezésében, bonyolításában segítettünk be. A település kulturális és közösségi 
életével, az önkormányzat kötelező közművelődési feladatellátásával kapcsolatosan a 
települési rendezvényekben (Moréna, Föld napi szemétszedés, települési gyermeknap, Szüreti 
felvonulás és bál) voltunk közreműködők. 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámolójának 
megtárgyalását és elfogadását. 

Piliscsév, 2022.10.24. 

Csapucha Katalin, SZEKB elnöke 


