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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a normatív kötött támogatások, egyes jövedelempótló támogatások 2011. évi 

többletforrás-igényéről 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. 
(II. 18.) rendelet (a Továbbiakban: R.) 10. inelléklete tartalmazza az idei évre tervezett 
szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások összegét. 
Az I-VII. havi felhasználás alapján prognosztizálható, hogy a költségvetésbe tervezett összeg a 
bérpótló juttatás, a tartósan munkanélküliek és az egészségkárosodottak rendszeres szociális 
segélye, valamint az adósságcsökkentési támogatás esetében kevésnek bizonyul, további forrás 
bevonása szükséges. 

A bérpótló "juttatás és a rendszeres szociális segély feltételeit a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) határozza meg, a helyi 
önkormányzatoknak a feltételek fennállása esetén az ellátást biztosítaniuk kell. 20 ll évben 
emelkedett a támogatásra jogosultak száma. 
Az adósságcsökkentési támogatás jövedelmi feltételeinek alsó határát szabályazza az Szt., ettől az 
önkormányzatok csak pozitív irányban térhetnek el. Az Szt. szerint az önkormányzatoknak a 
jövedelmi feltételeket úgy kell megállapítaniuk, hogy az egy főre jutó jövedelem az öregségi 
nyugdíj 150%-ánál, egyedülállók esetében 200%-ánál alacsonyabb nem lehet. Önkormányzatunk 
helyi rendeletében ezeket a határokat 200 és 250%-ban határozta meg. 

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda az I-VII. havi időarányos teljesülést figyelembe véve kimutatta, 
hogy a fenti támogatási formák kiadásainak fedezetéhez 20 ll. évre további l O 148 eFt többletforrás 
biztosítása szükséges. A részletes kimutatást az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

A R. 15. mellékletében a Fejlesztési célú céltartalékok között 10-10 OOO eFt került betervezésre a 
bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítására és az intézmények soron kívüli nagy értékű 
beszerzéseire. Javasolom, hogy a hiányzó forrást ezekről a sorokról vonjuk el. 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 ll. szeptember " " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Az előterjesztés l. melléklete 
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Az előterjesztés l. melléklete 

A Képviselő-testület ... 12011. ( ... )határozata 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a normatív kötött 
támogatások, egyes jövedelempótló támogatások 20 ll. évi többletforrására l O 148 e Ft-ot biztosít az 

alábbiak szerint: 
4 148 eFt a Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása fejlesztési célú céltartalék 

terhére 
6 OOO eFt az Intézmények soron kívüli nagy értékű beszerzései fejlesztési célú céltartalék 

terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 
Felelős: 

2011. október 15. 
a gazdasági szakterületért felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a jegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Az előterjesztés 2. melléklete 

2011.06.30-i 2011.12.31-i 2011. évi 
ebből: központi 

Megnevezés módosított várható többlet ebből: saját erő 

előirányzat teljesítés forrásigény 
forrás 

Rendszeres szociális segély (tartósan munkanélküli) 30 OOO 41 892 ll 892 10 703 l 189 

Rendszeres szociális segély ( egészségkárosodottak) 17 OOO 18 509 l 509 l 358 151 

Ápolási díj 54 OOO 60130 6130 4 597 l 533 

Bérpótló juttatás + rendelkezésre állási támogatás 121 155 151 978 30 823 24 658 6 165 

Adósságcsökkentési támogatás 20 OOO 31 096 ll 096 9 986 l' l 110 

Összesen 242155 303 605 61450 51302 10148 


