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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2013. november 28-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Tárgy: Beszámoló  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  és  gyermekvédelmi
támogatások 2013. I-III. negyedévi 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 Éva
  jogi előadó      aljegyző      jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
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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 2013. I-III. negyedévi felhasználásáról
szóló beszámolómat mellékelten előterjesztem.

2013.  évre  költségvetésünkben összesen  290.700 eFt-ot  irányoztunk elő pénzbeli  és  természetben
nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások iránti igények kielégítésére.

A 2013. I-III. negyedévben felhasznált összeg 191.260 eFt, amely a tervezett keret  65,8 %-ának felel
meg. 

Jelentősebb túllépés  a köztemetések és méltányos ápolási  díjak megállapítása  során keletkezett.  A
köztemetések esetében ez abból adódik, hogy Várpalota Város Önkormányzata által a köztemetésekre
kifizetett összegeket a vidéki önkormányzatok még nem térítették vissza, illetve annak megfizetésére
kötelezett hozzátartozók sem fizették még be teljes mértékben a rájuk eső összeget.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 48.
§-a alapján:
„(2)  Az  elhunyt  személy  elhalálozása  időpontjában  fennálló  lakóhelye  (a  továbbiakban  utolsó
lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a haláleset helye szerint illetékes
települési önkormányzatnak megtéríti.
(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 
(4)  A települési  önkormányzat  a  rendeletében  szabályozottak  szerint  a  (3)  bekezdés  b)  pontjában
meghatározott  megtérítési  kötelezettség  alól  részben  vagy  egészben  különös  méltánylást  érdemlő
körülmények fennállása esetén 50-100 %-ban mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.”
A köztemetés költségére normatíva nem igényelhető.

A méltányos alapon megállapított ápolási díjak esetében a kérelmezők száma az első félévhez képest
2-vel nőtt,  és mindkét személy fekvőbeteget ápol.  Az elmúlt évben – amely az előirányzat alapját
képezte – kevesebb volt azon jogosultak száma, akik kettő vagy több személyt és/vagy fekvőbeteget
ápolnak, ugyanis részükre magasabb összegű ápolási díj, a kötelező legkisebb munkabér 70%-a jár.
A  Szt.  43/B.  §  (1)  bekezdése  alapján:  „A  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  –  az
önkormányzat  rendeletében  meghatározott  feltételek  fennállása  esetén  –  ápolási  díjat  állapít  meg
annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. 

A  jogosultság  megállapítása  szempontjából  figyelembe  vehető  egy  főre  számított  havi  családi
jövedelemhatárt  úgy  kell  szabályozni,  hogy  az  önkormányzat  rendelete  az  öregségi  nyugdíj
mindenkori  legkisebb  összegénél,  egyedülálló  esetén  annak  150%-ánál  alacsonyabb  jövedelmi
jogosultsági feltételt nem írhat elő.” 
44.§ (1) bekezdés alapján: „Az ápolási díj  havi összege az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg (29.500,- Ft) c) legalább 80%-a a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt esetben.”
Az ÖR. 4. § (3) bekezdése kimondja: „Kettő vagy több tartósan beteg személy, valamint fekvőbeteg
(tartósan ágyhoz kötött) ápolása esetén az ápolási díj összege a kötelező legkisebb munkabér (98.000,-
Ft) 70 %-ával megegyezik.”

A méltányos alapon megállapított ápolási díjakra normatíva nem igényelhető.

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, 2013. november 12.         

                                                                                 Talabér Márta
                                                                                  polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2013.  november  28-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…/2013. (XI.  28.)  képviselő-testületi határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi  ellátásokra  biztosított  költségvetési  keret  2013.  I-III.  negyedévi  felhasználásáról
készült beszámolót

e l f o g a d j a .

V á r p a l o t a , 2013. november 28.    

Talabér Márta                                 Máténé dr. Ignácz Anita Éva
  polgármester                                                     jegyző



B e s z á m o l ó

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások 2013. I-III. negyedévi adatairól
Támogatás fajtája Támogatásban

részesült
Elutasított (fő)  Tervezett ktv.-i

keret (eFt)  
Felhasznált
kvt-i keret

(eFt)

Teljesítés
%

Létfenntartási támogatás 1195 78 34000 26312 77,4

Eseti segély 764 74 6000 3491 58,1
Krízissegély 296 0 2000 1642 82,1
Rk.gyermekvédelmi támogatás 796 59 8500 6475 76,2
Elemi károsultak segélye 1 0 500 25 0,05
Temetési segély 46 3 2000 1668 83,4
Köztemetés 35 0 500 619 123,8
Gyógykezelési támogatás 1 0 300 40 13,3
Közgyógyellátás (méltányos) 516 13 300 149 49,7
Lakásfennartási támogatás 1154 78 43000 27565 64,1
Ápolási díj (méltányos) 40 3 4000 9758 244,0
Pénzbeli ellátás (volt kieg.gyvt.) 7 0 100 53 53,0
Aktív korúak ellátása/FHT  1102 49

163000 103395 63,4
 

Aktív korúak ellátása/RSZS 111 3  
Gyermekvállalási támogatás 108 0 4000 2040 51,0
Adósságkezelési támogatás 55 1 4500 2684 59,6
Lakbértámogatás 61 3 8000 4731 59,1
Fh-ok els.lak.jut.támogatása 1 0 5000 613 12,3
Gazdálkodást segítő támogatás 0 0 5000 0 0
Szociális  célú  támogatás
összesen:

6.289 364 290.700 191.260 65,8

Várpalota, 2013. november 12.


