Beszámoló
Pálháza Város Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2015. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szociális Bizottság 2015. évi munkáját a 2015. február 11. napját tartott első biztossági ülésével kezdte. A Bizottság munkájában Bacsóné Ignácz Katalin elnök vezetésével Szuetta István Józsefné és
Porempovics Mihály Miklós képviselők, valamint Lukács Gabriella Eszter és Tusai Gyuláné külsős bizottsági tagok vesznek részt.
2015.-ben a jogszabályi változások következtében átalakult az önkormányzat által nyújtható segélyezés
rendszere. Az átmeneti segély és a temetési segély összevonásával létrejött önkormányzati segély új néven, települési támogatásként biztosítja a rendkívüli élethelyzetbe került lakosok támogatási lehetőségét.
2015. március hónapjával kezdődően a települési támogatás keretein belül van lehetőség (a normatív
lakásfenntartási támogatás megszüntetését követően) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
támogatására. A jogszabályi változás következtében az ellátási forma finanszírozását az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell biztosítania.
A Bizottság 2015. évben 8 alkalommal került összehívásra, mely ülések alkalmával döntött a beérkezett
települési támogatás iránti kérelmekben.
Az önkormányzat sikeresen vett részt a szociális célú tűzifa pályázaton. 35 m3 tűzifa vásárlásához kapott
támogatást. A Bizottság 17 család támogatására tett javaslatot a Képviselő-testület felé.
A Bizottság éves munkája során 27 határozatot hozott. 3 esetben temetés költségéhez nyújtott támogatást 76.500,- Ft összegben, 4 esetben pénzbeli támogatás folyósítását engedélyezte 35.000,- Ft értékben,
6 esetben állapított meg lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatást. 9 kérelem elutasításra került,
mivel nem felel meg a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek. Javaslatot tett továbbá a szociális
célú tűzifa pályázat keretében támogatni kívánt családokról, valamint 4 esetben egyéb döntést hozott.
Támogatás:
Temetés költségeihez
Rendkívüli élethelyzet
Lakhatáshoz kapcsolódó
Elutasító
Egyéb
Összesen:

Esetek
száma
3
4

Költségvetési
előirányzat
153 000 Ft
200 000 Ft

6

800 000 Ft

162 450 Ft *

9
5
27

1 153 000 Ft

273 950 Ft

Teljesítés
76 500 Ft
35 000 Ft

* Megjegyzés: Az ellátás 2015. március 1-től került bevezetésre, így a teljesítés nem fed le egy teljes évet.

Összességében elmondható, hogy a Bizottság munkáját a jogszabályi feltételeknek megfelelően lelkiismeretesen végezte. Minden rászoruló család részére a lehetőségekhez mérten segítséget biztosított.
Pálháza, 2016. február 2.
Bacsóné Ignácz Katalin
Szociális Bizottság elnöke

