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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. szeptember 18-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Tárgy: Beszámoló  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  és  gyermekvédelmi
támogatások 2014. I. félévi 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:

dr. Szivák-Döbörhegyi Csilla             Sándor Tamás       dr. Ignácz Anita Éva
        jogi előadó      aljegyző      jegyző
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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  I.  félévi
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.

A 2014.  I.  félévben  felhasznált  összeg  80.567 eFt,  amely  az  év  eleje  ellenére  –  az  egyébként
időarányos 50 %-hoz képest - a tervezett keret 30,10 %-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-jei 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.
Időarányos túllépés a méltányos ápolási díj esetében és az adósságkezelési támogatás esetében történt.
Az  ápolási  díj  esetében  a  jogosultak  száma  9  fővel  emelkedett  az  első  negyedévhez  képest.  A
jogosultság  minden  esetben  környezettanulmány  elvégzése  után  kerül  megállapításra.  A
költségvetésből ez az időarányos 50 % helyett 62,4 %-os felhasználtságot jelent.
Az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők száma az első negyedévi 69 főhöz képest jelentősen
csökkent,  mert  a  jogosultak  együttműködési  kötelezettsége  az  első  félév  során  szűnt  meg.  A
továbbiakban 39 fő vesz még részt  adósságkezelési  szolgáltatásban.  Az ő közüzemi díjtartozásaik
75%-a terheli az önkormányzat költségvetését, mely az első félévi 50%-os felhasználtsághoz képest
59,33%-ot tesz ki.   

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, 2014. szeptember 8.         

                                                                                 Talabér Márta
                                                                                  polgármester



   Várpalota Város Önkormányzati
              Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel.: (88) 592-660     Fax: (88) 592-676                                                                 Határozati javaslat
     e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2014.  szeptember  18-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…/2014. (IX.18.)  képviselő-testületi határozat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi  ellátásokra  biztosított  költségvetési  keret  2014.  I.  félévi  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 , 2014. szeptember 18.    

Talabér Márta                                                     dr. Ignácz Anita Éva
  polgármester                                                     jegyző



Melléklet a képviselő-testület  …./2014. (IX.18.) sz. határozatához

B e s z á m o l ó

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások 2014. I. félévi adatairól

Támogatás fajtája Támogatásban
részesült (fő)

Elutasított (fő)
2014. évi tervezett
költségvetési keret

(eFt)

Felhasznált
költségvetési keret

(eFt)
Teljesítés %

Önkormányzati segély 1283 48 45.000 13.567 30,14

Krízissegély 112 20 3.000 419 13,96

Elemi károsultak segélye 0 0 500 0 0

Köztemetés 12 0 2.000 420 21

Gyógykezelési támogatás 1 0 200 40 2

Közgyógyellátás (méltányos) 9 7 300 79 26,33

Ápolási díj (méltányos) 47 2 8.000 4.992 62,4

Lakásfenntartási támogatás 770 30 41.000 13.223 32,25

Pénzbeli ellátás 8 0 100 395 395

Foglalkoztatást helyettesítő tám. 682 19
152.000

30.494
27,90

Rendszeres szociális segély 129 0 11.924

Gyermekvállalási támogatás 77 0 4.000 1.880 47

Adósságkezelési támogatás 39 0 4.500 2.670 59,33

Lakbértámogatás 17 7 3.000 464 15,46

Fiatal házasok első lakáshoz
jutási támogatása 0 0 4.000 0 0

ÖSSZESEN 267.600 80.567 30,10

Várpalota, 2014. szeptember 8.


