
1. számú melléklet 

Börcs község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatához 

 

 

Az egyes bizottságok feladat- és hatásköre és a képviselő-testület által 

átruházott hatáskörök jegyzéke 

 

 

1. Szociális Bizottság 

 

Első fokon dönt a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottságra átruházott egyedi 

szociális ügyekben. Ezen ügyek körét jelen melléklet tartalmazza.  

 

Kidolgozza az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzatait és javaslatot tesz annak 

módosítására. 

 

Véleményezi a képviselő-testület elé kerülő szociális témájú előterjesztéseket, illetve részt 

vesz azok kidolgozásában. 

 

A hatáskörébe tartozó ügyekben helyszíni szemlét, ill. környezettanulmányt végezhet.  

 

A bizottság elnöke évente egy alkalommal (munkaterv szerint) beszámol a képviselő-

testületnek a bizottság munkájáról. 

 

 

 

2.) Ügyrendi Bizottság  
 

Ellátja a képviselő-testület ülésén a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 

 

Javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, bérfejlesztésére és 

jutalmazására. 

 

Véleményezi  a Szervezeti és működési szabályzatot, vizsgálja hatályosulását, szükség esetén 

javaslatot tesz annak módosítására. 

Javaslatot tesz a testület hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben. 

 

A képviselő-testülethez munkáltatói jogához kapcsolódóan értékeli az adott munkakör 

betöltésére benyújtott pályázatokat, előzetes meghallgatást tart, majd javaslatot tesz a 

kinevezésre vagy megbízásra.  

 

Ellátja a települési képviselők vagyon nyilatkozatainak kezelését, illetve azzal kapcsolatos 

feladatokat. 

 

Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület megbízza.  

 

 

2000. évi XCVI. törvényből adódó feladatok 

 



Jogosult az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló 

kezdeményezés kivizsgálására  ( 9. §. /2/ bek ) 
 

 

 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök 

 

A képviselő-testület a polgármester, valamint a Szociális Bizottság hatáskörébe utalja I. fokon 

az alábbi szociális ellátási formák elbírálását: 

 

1. A polgármester átruházott hatáskörben ellátandó feladatai: 

 

Átmeneti segély (rendkívüli méltánylást és sürgős döntést igénylő esetben) 

Rendszeres szociális segély (2006. december 31-ig) 

Időskorúak járadéka (2006. december 31-ig) 

Temetési segély 

Köztemetés 

Szociális étkezés 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

Szociális kölcsön 

Házi segítségnyújtás 

 

2. A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben ellátandó feladatai: 

 

Átmeneti segély 

Normatív lakásfenntartási támogatás 

1993. évi III. tv. (Sztv.) 41.§ szerinti ápolási díj (2006. december 31-ig) 

1993. évi III. tv. (Sztv.) 43/A.§ szerinti ápolási díj (2006. december 31-ig) 

1993. évi III. tv. (Sztv.) 43/B.§ szerinti ápolási díj 

Gyógyszerkiadások eseti, részleges támogatása 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Térítési díj (óvodai, iskolai napközis étkezés)  

 

A hatáskör átruházás részleteit a szociális rendelet tartalmazza. 

 

Az átruházott hatáskör gyakorlója – az e kereten belül tett – intézkedéseiről, azok 

eredményeiről a soron következő – rendes – ülésen beszámol (SZMSZ. 15. § (2) bekezdés) 

 

 

 

 


