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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 10-i rendkívüli nyílt üléséről

19/2015.(XII.11.) ÖK R

A
szociális
juttatások
rendszeréről
szóló
4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

___________________________
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 10.
18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Csíszár Csaba jegyző
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,
Malustyik László és Rozsnyai Attila képviselők
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Távolmaradt: Dr. Muskó Zsolt képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirend kerüljön megtárgyalásra.

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Előterjesztés a szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Csíszár Csaba jegyző

___________________________

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1.) Előterjesztés a szociális juttatások
önkormányzati rendelet módosításáról

rendszeréről

szóló

4/2015.(II.26.)

Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének háromnegyedéves tárgyalásánál is, és azt megelőzően több alkalommal is figyelemmel kísérte, hogy
az önkormányzat 2015. évi szociális keretének felhasználása hogyan teljesül. A folyamatos
takarékos szemléletnek köszönhetően az önkormányzat olyan, azonnal felhasználható
pénzügyi keretet tartalékolt az év végére, amelyből a téli időszakban a legrászorultabb
családok részére egyszeri pénzbeli támogatást tud biztosítani.
Csíszár Csaba: Elmondja, hogy az önkormányzat a 2015. évi szociális feladataira a központi
költségvetésből biztosított 16.097 eFt keretből gazdálkodott, melyből a mai napig bezárólag a
tényleges felhasználást követően még 4.467 eFt áll rendelkezésre, melynek 2015. december
31-ig az előterjesztésben ismertetett célok szerint javasolja a felhasználását.
Az előzetes kalkulációk szerint az ismertetett célokon túl még 732 e Ft marad, melyből eseti
segély felhasználását javasolja. Az állam 2016. évtől kötelezővé teszi, hogy a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a szünidőben is napi egyszeri ingyenes, meleg
étkeztetésben részesüljenek, ezért javasolja, hogy felmérést követően ennek figyelembe
vételével a téli szünetben az arra rászoruló gyermekek természetbeni támogatásként
élelmiszert kaphassanak.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Véleménye szerint nagy késésben van az önkormányzat a rendelkezésre
álló keretösszeg felhasználásával, mert annak kiosztása rengeteg adminisztrációs feladatot
von maga után. Meglátása szerint nem lett volna szabad arra várni, hogy állást foglaljanak a
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tanyagondnoki gépkocsi áfájának beszámításával kapcsolatban, hiszen az felhalmozási
kiadásnak számít.
Javasolja, hogy a testület mielőbb hozza meg döntését, és lehetőség szerint differenciáljon,
hogy a lakosság ne mindig ugyanazon rétege részesüljön a támogatásból. Kerüljön kiszűrésre,
hogy mely családok azok, akik pár száz vagy ezer forint jövedelemtúllépés miatt nem tudják
igénybe venni a gyermekvédelmi kedvezményt és elsőként ők részesülhessenek az eseti
települési támogatásból.
Felhívja továbbá a figyelmet, hogy mielőbb felül kellene vizsgálni mind a lakásfenntartási
támogatás, mind a gyógyszertámogatás esetében, hogy vagy a támogatás mértékét, vagy a
jogosultsági időszakot növelje meg a testület, és akkor nem kerül ilyen helyzetbe, mint most.
Ezt mindenképpen javasolja módosítani még a 2016. évi költségvetési terv elfogadása előtt.
Csíszár Csaba: Köszöni a Képviselő Asszony észrevételét és tájékoztatásul elmondja, hogy
vezetőségi szinten is szóba került már, hogy a települési támogatásokat felül kell vizsgálni, de
egyelőre, amíg a 2016. évi költségvetésből nem derül ki véglegesen, hogy mennyi lesz a jövő
évi forrás, addig óvatosságra inti a testületet.
Kispál István: Elmondja, támogatja a Jegyző Úr javaslatát, annál is inkább, mivel a szociális
tűzifa igények is igazolják, hogy a lakosság a téli időszakban nagyon is számít az
önkormányzat segítségére. Az önkormányzat által megvásárolt 135 m3 tűzifából a jelenlegi
igények alapján 106 m3 kerül szétosztásra, összesen 134 család részére. De még most is
folyamatosan jönnek és érdeklődnek, hogy beadhatják-e még az igényüket. Éppen ezért
zömében 0,8 m3 tűzifát állapított meg a családok részére. Kivétel egy-két esetében volt,
azoknál a családoknál, ahol 5, illetve 8 gyermeket nevelnek, ott állapított meg nagyobb
mennyiséget, mint 0,8 m3, illetve 5 család esetében állapított meg 0,5 m3 tűzifát. Ezért is
javasolták az előterjesztésben, hogy a rendelkezésre álló keretből még kerüljön hozzávetőleg
50 m3 szociális célú tűzifa megvásárlásra, melyet vegyesen kemény és puha fából szerezze be
az önkormányzat.
Javasolja továbbá, hogy egyes családoknál hivatalból kerüljön megállapításra a támogatás,
melyet nem pénzbeli kifizetésben vehetnének igénybe, hanem természetbeni ellátásként a
településen lévő élelmiszer boltokban tartós élelmiszer vásárlására, akár a családsegítő
szolgálat felügyeletének bevonásával. Itt is az a cél, hogy a legrászorultabb családoknál a téli
szünidő alatt a gyermekek és betegek részére élelmiszer és ne élvezeti cikkekre kerüljön az
önkormányzati támogatásból beszerzésre.
Rozsnyai Attila: Véleménye szerint a rendelkezésre álló forrás előterjesztés szerinti felosztása
jó célokat szolgál, azt támogatja. Éppen a legjobb időben, karácsony előtt tudnak a rászorultak
egy kis segítéshez jutni az önkormányzat támogatásával. Javasolja, hogy az önkormányzat
adjon ki egy Lakossági Tájékoztatót és abban értesítse a település lakosságát mikor és milyen
egyszeri támogatás tud biztosítani részükre.
Érdeklődik, hogy a gyermekétkeztetésre biztosított előirányzat tartalék jelenleg hogy áll?
Nagyné Szabó Erzsébet: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a novemberi előirányzat
módosítás során még mindig nem kerül visszavonásra a gyermekétkeztetés tartaléka, ugyanis
a Magyar Államkincstártól még mindig nem kaptuk meg az előirányzat módosításról szóló
értesítőt. Vélhetően ez az idén már nem is fog megtörténni, azonban 2015. évre vonatkozóan
2016. február 29-éig lehet visszamenőleg előirányzatot módosítani, ami addigra meg is
valósul.
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A gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan elmondja továbbá, hogy e jogcím finanszírozása úgy
történik, hogy amennyiben a 2015. évi gyermekétkeztetésre fordított kiadás meghaladja a
központi támogatás összegét, azt az önkormányzat pótlólag nem igényelheti meg, viszont ha a
kiadás kevesebb, mint a központi támogatás, akkor a fel nem használt összeget az
önkormányzatnak kamatostól vissza kell fizetnie az állami költségvetésbe.

------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a

19/2015.(XII.10.)
önkormányzati rendeletét
A szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
____________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

