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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2013. február 21-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Tárgy: Beszámoló  a pénzbeli  és természetben nyújtott  szociális  és gyermekvédelmi
támogatások 2012. évi felhasználásáról

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Krebsz Anita szociális ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:  
Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta             Sándor Tamás Máténé dr. Ignácz Anita 
  jogi előadó      aljegyző                jegyző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 23/2010.
(VI.29.)  önkormányzati  rendelet  38.  §  (1)  bekezdésében foglalt  kötelezettségem alapján  a
költségvetésünkben szociális és gyermekvédelmi támogatásokra megállapított keret 2012. évi
felhasználásáról szóló beszámolómat mellékelten előterjesztem.

2012.  évre  költségvetésünkben  összesen  276.200 eFt-ot  irányoztunk  elő  pénzbeli  és
természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások iránti igények kielégítésére.

A 2012.  évben  felhasznált  összeg  306.549  eFt,  amely  az  eredetileg  tervezett  keret   111
%-ának felel meg. 

A szociális és gyermekvédelmi támogatásokat – kivéve a krízissegélyt, a fiatal házasok első
lakáshoz  jutási  támogatását,  valamint  a  gazdálkodást  segítő  támogatást  –  a  tervezett
költségvetési  kerettől  függetlenül,  a jogszabályban foglalt  jogosultsági feltételek  fennállása
esetén biztosítani kell. 

Az elmúlt évbeli tényadatok alapján betervezetthez képest jelentősebb túllépés az eseti segély,
az  ápolási  díj  méltányossági  alapon  történő  megállapítása,  és  az  időskorúak  járadékának
megállapítása vonatkozásában mutatkozik. Ennek oka a támogatásban részesülők számának a
növekedése.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztés  megvitatása  után  hozza  meg
döntését!

Várpalota, 2013. február 7.         
                                                                                            Talabér Márta
                                                                                         polgármester
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. február 21-i ülésén meghozta az
alábbi határozatot:

…/2013. (II.21.)  képviselő-testületi határozat:

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott
szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokra  biztosított  költségvetési  keret  2012.  évi
felhasználásáról készült beszámolót

e l f o g a d j a .

V á r p a l o t a , 2013. február 21.    

Talabér Márta                         Máténé dr. Ignácz Anita
  polgármester                                                  jegyző


