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Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 37/2013. (XII.13.)
önkormányzati  rendelet  30.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  kötelezettségem  alapján  a  2014.  évi
költségvetésünkben  szociális  és  gyermekvédelmi  támogatásokra  megállapított  keret  éves
felhasználásáról szóló beszámolómat mellékelten előterjesztem.

2014.  évre  költségvetésünkben összesen  267.600 eFt-ot  irányoztunk elő  pénzbeli  és  természetben
nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások iránti igények kielégítésére.

Az elmúlt évben összesen felhasznált összeg 169.440 eFt, amely a tervezett keret 63,31 %-ának felel
meg. 

Jelentős  mértékű  kerettúllépés  a  pénzbeli  ellátás  esetében  mutatkozik,  melynek  megállapítását  a
gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  19.  §  (1a)
bekezdése  írja  elő.  A gyermekvédelmi  törvény  2013.  szeptember  1-jén  hatályba  lépő  módosítása
alapján a pénzbeli ellátást alanyi jogon annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak kell megállapítani,
aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban,
balettművészeti  életjáradékban,  átmeneti  bányászjáradékban,  megváltozott  munkaképességű
személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában, vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátást a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára (egy év időtartamra) kell megállapítani. 
A fent említett jogszabály-módosítás miatt nőtt meg jelentősen a felhasználás. 
A pénzbeli ellátás a normatívából 100%-ban visszaigényelhető, így ez az önkormányzat költségvetését
nem terheli.
Kerettúllépés a méltányos ápolási díj esetében és az adósságkezelési támogatás esetében is történt. 
Az ápolási díj esetében a jogosultak száma 2013. évhez képest 6 fővel emelkedett (2013. évben 42 fő
volt). A méltányos ápolási díj finanszírozására a 2013. évi kerethez képest többet terveztünk, azonban
ez így is  kevésnek bizonyult,  így a keretet  34,12%-kal túlléptük. A jogosultság egyébként  minden
esetben környezettanulmány elvégzése után, megalapozott indokkal kerül megállapításra, amit az is
alátámaszt, hogy 6 esetben el kellett utasítani a kérelmet.
Az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők száma 2013. évhez képest 11 fővel csökkent (2013.
évben 66 fő volt), a költségvetési keretet 2014. évre nem módosítottuk, azonban az adósságkezelésbe
bevont (átvállalásra kerülő) hátralékok 75%-a magasabb volt, mint 2013. évben, ezért a költségvetési
keretet 11,33%-kal túlléptük.    

Fent indokolt túllépések ellenére a 2014. évi felhasználás így is 63,31%, ami többek között annak
köszönhető, hogy az önkormányzati segély esetében 2013. évhez képest kevesebb volt az igénylők
száma annak ellenére, hogy a törvényi előírásnak megfelelően a jövedelmi értékhatárt felemeltük. A
legnagyobb  összeggel  tervezett  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás  esetében  a  sikeres
közfoglalkoztatási programok által 200-al kevesebb volt az igénylő és így a támogatásban részesített
személy. 

A méltányos  közgyógyellátás  és  lakásfenntartási  támogatás  esetében  a  kérelmezők száma a  2013.
évhez képest kevesebb (méltányos közgyógyellátást  2013. évben 16 fő, lakásfenntartási támogatást
1.319 fő  igényelt),  ennek köszönhetően  a  teljesítés  2014.  év végére  a  méltányos közgyógyellátás
esetében 63,33%, a lakásfenntartási támogatás esetében 61,36% lett.
A gyermekvállalási támogatás esetében a születendő gyermekek száma 2014. évben 147 fő, ezért a
tervezett keret 73,5%-a került felhasználásra.
A lakbértámogatás a 2013. évi módosítást követően a szociális bérlakásban élők és hátralékkal nem
rendelkezők részére állapítható meg, ezért a jogosultak száma csökkent 2014. évben. A 2013. évben a
teljesítés  99%  volt,  míg  2014.  évben  a  módosítás  miatt  a  tervezett  keret  29,56%-a  került  csak
felhasználásra.  

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. 



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

Várpalota, 2015. január 27.         

                                                                                 Talabér Márta
                                                                                  polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. január 30-i rendkívüli ülésén a következő
határozatot hozta:

…/2015. (I. 30.)  képviselő-testületi határozat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi  ellátásokra  biztosított  költségvetési  keret  2014.  évi  felhasználásáról  készült
beszámolót jelen határozat melléklete szerint

e l f o g a d j a .

Felelős: Talabér Márta polgármester
Határidő: azonnal

V á r p a l o t a , 2015. január 30.    

Talabér Márta                                                     dr. Ignácz Anita Éva
  polgármester                                                     jegyző



Melléklet a képviselő-testület  …./2015. (I.30.) határozatához

B e s z á m o l ó

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások 2014. évi felhasználásának adatairól

Támogatás fajtája
Támogatásban
részesült (fő) Elutasított (fő)

2014. évi tervezett
költségvetési keret

(eFt)

2014. évben
felhasznált

költségvetési keret
(eFt)

Teljesítés %

Önkormányzati segély 1851 67 45.000 32.503 72,22

Krízissegély 299 41 3.000 2.694 89,8

Elemi károsultak segélye 1 0 500 25 5

Köztemetés 22 0 2.000 1.756 87,8

Gyógykezelési támogatás 1 0 200 40 20

Közgyógyellátás (méltányos) 11 18 300 190 63,33

Ápolási díj (méltányos) 48 6 8.000 10.730 134,12

Lakásfenntartási támogatás 987 48 41.000 25.159 61,36

Pénzbeli ellátás 21 0 100 903 903

Foglalkoztatást helyettesítő tám. 1103 38
152.000

57.491
54,9

Rendszeres szociális segély 173 4 25.958

Gyermekvállalási támogatás 147 1 4.000 2.940 73,5

Adósságkezelési támogatás 55 1 4.500 5.010 111,33

Lakbértámogatás 18 7 3.000 887 29,56

Fiatal házasok első lakáshoz
jutási támogatása 11 0 4.000 3.154 78,85

ÖSSZESEN 267.600 169.440 63,31

Várpalota, 2015. január 27.


