
 
 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. július 10-i ülésére 

 
Tárgy: Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntések 2019. évi teljesítéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. Települési támogatás 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 45. § (1) 
bekezdése alapján: A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján 
települési támogatást nyújt. 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatások rendjéről szóló többször 
módosított 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.)  1. § (1) bekezdése 
értelmében: Dorog Város Önkormányzata jövedelemhatártól függetlenül a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési 
támogatást nyújt. 
(2) bekezdés szerint: Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
az e rendeletben meghatározott jövedelmi viszonytól függően, pénzbeli vagy természetbeni települési 
támogatást nyújthat.  
A települési támogatás megállapításának hatáskörét a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházta át. 
 
A Polgármester döntése alapján: 

50 fő/család kérelmezte a települési támogatást, ebből 
23 fő/család részesült települési támogatásban összesen 353.934,- Ft. értékben a következők 
szerint: 

Dátum Segélyezett Készpénz Természetbeni 

   élelem közüzemhez egyéb 

Jan.  2 fő 27.000,-
(temetésre) 

   15.000,- (utalvány) 

Febr.  1 fő    20.000,- (utalvány) 
 

Márc.  2 fő 20.000,- 
(temetésre) 
10.000,- 
(útiköltség) 

   

Ápr. 2 fő 20.000,- 
(gyermek eü. ell.) 

 15.948,- 
(lakbér) 

 
 

Máj. 2 fő 20.000,- 
(temetésre) 

  10.000,- (utalvány) 

Júni 2 fő  12.000,- 
 

 10.000,- (utalvány) 
 

júli  2 fő   24.124,- 
(lakbér) 

10.000,- (utalvány) 

aug.  0 fő     

szept. 4 fő    4x10.000,- (utalvány) 

okt.  3 fő 
 

 10.000,- 10.000,- 
(vízdíj) 
30.500,- 
(lakbér) 
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nov. 1 fő   22.300,- 
(vízdíj) 

 

dec. 2 fő   15.000,- 
(közös ktg.) 
12.062,- 
(lakbér) 

 

 
 

II. Köztemetés 
 
Az Szt. 48. § (1) bekezdése alapján: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat 
képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – 
gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

  
A 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati 
rendelettel módosította, mely szerint 2016. október 01-től a köztemetést a Polgármester hatáskörébe 
ruházta át. 
 
2019. évben a Polgármester a következő köztemetésekről döntött: 
 

Dátum Összeg Elhalálozás helye 
(intézkedett)  

Visszafizető fél Visszafizetés 
határideje 

Január 65.208,- Dorog 2 gyermeke 2019.06. 

Február 82.677,- 
65.208,- 
82.677,- 

Dorog 
Dorog 
Dorog 

Eltartó 
Szülő 

Testvérek 

2019.06. 
2019.06. 
azonnal 

Március 99.385,- Dorog Hagyaték Hagyaték után 

Június 98.500,- Budapest Édesanyja elengedve 

Augusztus 130.937,- Dorog 
 

Nagyszülő 50 %-át 
fizeti  

2019. június 

December 82.677,- Dorog Hagyaték Hagyaték után 

 
 
Fentieket figyelembe véve kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Polgármester 2019. évi átruházott 
hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester átruházott hatáskörében 
hozott - települési támogatás, köztemetés – döntésekről szóló 2019. évi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester 

 
 
 
 

D o r o g, 2020. június 22. 
 
 
 
        Dr. Tittmann János s.k. 
                 polgármester 


