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Tárgy: Javaslat átmeneti segély keret előirányzat módosítására
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2010. július 14.
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit alpolgármester
Az előterjesztés előkészítője és leírója: Népjóléti Ügyosztály Szociális Iroda
Az előterjesztést előzetesen a Népjóléti Bizottság és a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési,
Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta.
A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.
Az előterjesztés nyílt ülés keretében tárgyalandó.
Melléklet: 1 db
Tisztelt Képviselő-testület!
A Józsefvárosi Önkormányzat - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (Szoctv.) 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló
37/2004. (VII.15.) ök. rendelet (R.) 18. §-ában szabályozza - a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzdő kerületi lakosai részére átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély adható polgármesteri
vagy bizottsági hatáskörben.
A Képviselő-testület 2010. évben az átmeneti segélyre - a 2010. évi költségvetésről és
végrehajtási szabályairól szóló 9/2010. (II. 22.) sz. ök. rendelet (ÖK. rendelet) 5. számú
mellékletének 12104 címrendjében - tekintettel az önkormányzat gazdasági helyzetére,
takarékossági szempontokra figyelemmel a 2009. évi 28.000 eFt helyett 23.000 eFt-ot
irányzott elő.
(A 37/2004. (VII.15.) ök. rendelet 18. §-a alapján:
1. a polgármesteri hatáskörben megállapított segélyek esetében az adható segélyminimum 5.000,-Ft – max.
10.000,-Ft, évente max. 3-szor adható, a jogosultsági jövedelemhatár Szt.-ben meghatározott, egyedülálló esetén
42.750,-Ft, családos esetén 28.500,-Ft;
2. a bizottsági hatáskörben megállapított segélyek esetében a segélyminimum nincs meghatározva, az adható
segélymax. egyedülálló esetén 40.000,-Ft, családos esetén 60.000,-Ft, évente 1-szer adható, a jogosultsági
jövedelemhatár R.-ben meghatározott 71.250,-Ft;
3. 2009. évben a polgármesteri hatáskörben 1 fő részére nyújtott átlagos segélyösszeg 5.200,-Ft;
4. 2010. évben a polgármesteri hatáskörben 1 fő részére nyújtott átlagos segélyösszeg 5.200,-Ft;
5. 2009. évben a bizottsági hatáskörben 1 fő részére nyújtott átlagos segélyösszeg 14.545,-Ft;
6. 2010. évben a bizottsági hatáskörben 1 fő részére nyújtott átlagos segélyösszeg 19.000,-Ft;
7. 2009. évben a havonta átlagosan megállapított segély összege összesen (kiadás) 2.333 eFt/hó volt;
8. 2010. évben: 3.507 eFt/hó-ra, azaz 30%-al emelkedett a havi átlagsegély (kiadás).)

Pénzforgalmi helyzet
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztályának 2010. évi költségvetés előirányzat (23.000
eFt 100%) felhasználásról szóló tájékoztatása szerint az átmeneti segélykeret felhasználás
2010. január 01. és 2010. május 31. (5 hónap) közötti időszakban 17.533 eFt (76,23%), - az
előirányzott és időarányosan felhasználható 9.500 eFt (41%) helyett – melynek alapján 2010.
december 31. napjáig már csak 5.467 eFt (23,7%) áll rendelkezésre.
Összehasonlító - azonos időszaki - adatok a Szociális Iroda nyilvántartása alapján:
- 2009. január 01. és 2009. május 31. között összesen 11.100 eFt összegben, 1320 fő
kérelmező részesült átlagosan 8.409,-Ft/fő segélyben,
- 2010. január 01. és 2010. május 31. között 17.533 eFt összegben, 1603 fő kérelmező
részesült átlagosan 10.937,-Ft/fő segélyben.
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Ezen adatok alapján a kérelmezők száma 21,5 %-al, az átlagos támogatási összegek
30,06 %-al emelkedtek.
A Szociális Iroda az átmeneti segélykeret fedezet hiányát 2010. május 03. napján írásban
jelezte a Pénzügyi Ügyosztálynak, illetve a Népjóléti Bizottság felé. A Bizottság az
1256/2010. (VI. 01.) számú határozatában a beszámolót tudomásul vette és felkérte a jegyzőt,
hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az átmeneti segélykeret előirányzata módosításra
kerüljön. (1. számú melléklet)
A Szociális Iroda további intézkedése, hogy az arra jogosultaknak az előzőekben hivatkozott
önkormányzati rendeletben meghatározott legalacsonyabb összegű átmeneti segély
megállapítására tesz javaslatot.
A fenti intézkedések ellenére megállapítható, hogy a költségvetési rendeletben elfogadott
átmeneti segélykeret előirányzat év végéig nem lesz elegendő
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az átmeneti segély legalacsonyabb összege (5.000,Ft) 1990. évben került megállapításra, az elmúlt 20 évben ezen összeg nem emelkedett. Az
önkormányzati rendeletben meghatározottak a Szoctv. rendelkezéseivel összhangban vannak,
a rendeletben meghatározott jövedelmi viszonyok e törvény által meghatározott
legalacsonyabb mértéket veszik alapul.
A jogszabályi előírásokra, valamint a kerületben élők szociális, jövedelmi, lakás és
egészségügyi körülményeire tekintettel az önkormányzati rendelet módosítását nem javaslom.
Javaslom ugyanakkor az átmeneti segélykeret előirányzat emelését 8.000 eFt-al, annak
érdekében, hogy a növekvő számú és időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő,
hátrányos helyzetű kerületi lakosok önkormányzati támogatásban részesülhessenek. Ezen
összeggel történő emeléssel az előzőekben ismertetett megszorító intézkedésekkel 2010. év
végéig a pénzbeli ellátás ezen formája biztosítottá válik önkormányzatunknál.
Fentiek fedezeteként az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat zárolt vásárolt élelmezési kiadási
előirányzatát javaslom megjelölni, zárolás alóli feloldással és a költségvetés módosításával
egyidejűleg.
Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 2010. évi átmeneti segélykeret-előirányzatát 8.000
e Ft-tal megemeli, melynek fedezete:
a./ a zárolt kiadási előirányzatokon belül az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat vásárolt
élelmezési kiadási előirányzatából 8.000,0 e Ft-ot a zárolás alól felold.
b./ a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó
„Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és
kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelemzési kiadási előirányzatát 8.000,0 e
Ft-tal csökkenti.
c./ az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi
támogatás előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12104
cím társadalmi, szociálpolitikai juttatás előirányzatán belül az átmeneti szociális
segély előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
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2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésének
soron következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2010. július 14.
2. pont esetében: az önkormányzat költségvetésének soron következő módosítása
Budapest, 2010. június 30.

Dr. Dénes Margit
alpolgármester
Törvényességi szempontból ellenjegyezte
Dr. Xantus Judit
Jegyző
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1. számú melléklet

Napirend 5. pontja: Beszámoló az átmeneti segélykeret pénzforgalmi adatairól
Előterjesztő: Koscsóné Kolkopf Judit Népjóléti Ügyosztály/Szociális Iroda irodavezető
(írásbeli előterjesztés)
1256/2010.(VI. 08.) sz. NB határozat

egyhangú 7 igen szavazattal

A Népjóléti Bizottság úgy dönt, hogy
1. tudomásul veszi a 2010. január 01. – 2010. május 12. napáig felhasználásra került átmeneti
segélykeret pénzforgalmi adatairól szóló beszámolót.
2. feléri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az átmeneti segélykeret
módosításra kerüljön, és az erre vonatkozó javaslatát a Népjóléti Bizottság felé tegye meg a
bizottság 2010.június havi 2. ülésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 1.pont esetében: azonnal
2. pont esetében a Népjóléti Bizottság 2010. június havi 2. ülése
A határozat végrehajtását végzi: Népjóléti Ügyosztály/ Szociális Iroda, Pénzügyi
Ügyosztály
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