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1.)Az
Önkormányzat
szociális
és
gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének egységes
szerkezetben történő elfogadása
Törvényi rendelkezések és szabályozások értelmében az
önkormányzati segélyezés folyamata , március 1-jétől átalakul,
települési támogatás címen lesz majd odaítélhető. 2015. március
1.
napjától
megszűnik
a
lakásfenntartási
támogatás,
méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás és az
adósságkezelési szolgáltatás. A törvényileg megszüntetésre
kerülő ellátások (lakásfenntartás, méltányossági közgyógyellátás,
méltányossági ápolási díj) továbbra is nyújtható támogatások a
települési
támogatás
keretein
belül,
amennyiben
az
önkormányzat saját rendeletében rendelkezik a támogatás
feltételeiről.
Ezeket
a
támogatásokat
az
állam
az
önkormányzatok részére március 1-jétől már nem finanszírozza,
így ezen támogatások folyósítása az önkormányzat saját forrásai
terhére nyújtható települési támogatások.
Az aktív korúak ellátása keretében nyújtott foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, illetve rendszeres szociális segély 2015.
március 1. napjával a járási hivatal hatáskörébe került át,
valamint
a
rendszeres
szociális
segély
helyett
az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás került
bevezetésre.
Az önkormányzatoknak 2015. február 28. napjáig kellett
megalkotniuk a változásoknak megfelelő helyi szociális
ellátásokra
vonatkozó
rendeletüket,
melyben
kötelező
rendelkezni a rendkívüli települési támogatásról is.

Képviselő-testületünk az előzetes egyeztetések alapján jelentős
változásokkal elkészítette és megalkotta az új rendeletét:
A rendeletből kikerült ellátási formák:
 méltányos ápolási díj
 méltányos közgyógyellátás
 lakásfenntartási támogatás
 gyermekétkeztetés támogatása
 aktívkorúak ellátása (Járási Hivatal hatáskörébe került)
A rendeletbe bekerült ellátási formák:
 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
hulladékszállítási díjtámogatás
A gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatás és a
halott eltemettetéséhez kapcsolódó települési támogatás
esetében már jövedelemhatárhoz kötött a jogosultság, a
támogatás mértéke változatlan maradt.
A gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatás
nyújtható, azon szociálisan rászoruló személy részére, akinek a
családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj 300 %-át (85.500,- Ft-ot), egyedül élő anya
esetén a 350 %-át (99.750,- Ft-ot). A támogatás adható
mértéke: 57.000,- Ft.
A halott eltemettetéséhez kapcsolódó települési támogatás
nyújtható, azon szociálisan rászoruló személy részére, akinek a
családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj 400 %-át (114.000,- Ft-ot), egyedül élő esetén
a 450 %-át (128.500,- Ft-ot). A támogatás adható mértéke:
50.000,- Ft.
A tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatás és a
karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatás
esetében
is
jövedelemhatár
került
megállapításra
a
jogosultsághoz, mely szerint a kérelmező családjában az egy főre
eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum
kilencszeresét (256.500,-Ft-ot).
A rendkívüli települési támogatás esetében a jogosultsághoz
megállapított jövedelemhatár: a kérelmező családjában az egy
főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft-ot), egyedül élő vagy
egyedülálló esetén 200 %-át (57.000,- Ft-ot) nem haladja meg.
Évente személyenként max. két alkalommal, az öregségi
nyugdíj 80 %-ig (22.800,- Ft) terjedő rendkívüli települési
támogatás nyújtható.
A létfenntartást veszélyeztető helyzethez kapcsolódó átmeneti
települési támogatás
(átmeneti
települési
támogatás)
esetében a jogosultsághoz megállapított jövedelemhatár: a
kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át
(57.000,- Ft-ot), egyedül élő esetén 250 %-át (71.250,- Ft-ot)
nem haladja meg. Évente személyenként max. három
alkalommal nyújtható. A támogatás egyszeri összege nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj 50 %-át (14.250,- Ft-ot)
éves szinten 150 %-át (42.750,- Ft-ot).
Képviselő-testület a rendeletet egyhangúlag elfogadta és március
1-vel hatályba léptette.

2.) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások
személyi térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálata
A Képviselő-testület a Balatonalmádi Szociális Társulás Szociális
Alapszolgáltatási Központja által a házi segítségnyújtás ellátására
kalkulált önköltségi- (985,-Ft/óra), illetve intézményi (235,Ft/óra) térítési díjait a januári testületi ülésen már elfogadta. A
szociális étkeztetést biztosító Susogó Team Kft. (8184
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.) 2015. április 1. napjától 20,Ft-tal magasabb áron tudja biztosítani szociális étkeztetés
szolgáltatását. A megváltozott díjakhoz igazított rendeletét a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
3.) A csatornadíj támogatást megállapító határozat
módosítása
A közműszolgáltatásokra vonatkozó különböző jogszabályi
változások valamint az önkormányzat jogkövető magatartása
miatt a csatornadíj támogatás módosítása szükséges 2015. április
1-től, mely a hulladékszállítási díjtámogatásra kerül egységesen
75 %-ban átcsoportosításra, továbbá figyelni kell az Európai
Uniós jogharmonizáció meglétére is, mely szerint az
önkormányzatok a hulladékszállítás díj tekintetében 2015. évtől
nem nyújthatnak 100 %-os támogatást a lakosság fele.
A képviselő-testület egyhangúlag döntött a csatornadíj
támogatást meghatározó 90/2014. (11.25.) testületi határozat
módosításáról (visszavonásáról), és úgy határozott, hogy 2015.
április 1. napjától Királyszentistván állandó lakhellyel rendelkező
polgárok
szemétszállítási
díjához,
lakóingatlanonként,
függetlenül a háztartásban élők számától 75 %-os támogatást
biztosít.
4.) A polgármester 2015. évi szabadság-ütemezésének
jóváhagyása
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a képviselőtestületnek minden év február 28. napjáig jóvá kell hagynia a
polgármester szabadságának ütemezését.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Kőszegi Ilona
polgármester 2015. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét.

5.)Kondi
és
fitneszpont
kialakítására
beérkezett
árajánlatok megtárgyalása
Az önkormányzat 2015. évi fejlesztési tervei között szereplő
kondi és fitnesz pont kialakítására (Szent István Parkon belül,
hátul
a szobor mögötti szabad területen) beérkezett
árajánlatokat a képviselő-testület megtárgyalta és egyhangúlag
úgy határozott, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó RoyalKert Kft.-t (Veszprém, Sólyi u. 8.) bízza meg a kivitelezéssel.
Egyhangúlag döntött továbbá a képviselő-testület arról is, hogy a
tervezetthez képest egy eszközzel többet telepítsen a kiválasztott
kivitelező.
A kivitelezés 5 db kondi eszköz (1 darab 2 személyes karerősítő
eszköz, 1 darab 2 személyes láberősítő eszköz, 1 darab 2
személyes derék- és csípőformáló eszköz, 1 darab 1 személyes
evezőpad és 1 darab két személyes has-pad), 2 db asztal-pad
garnitúra, 2 db hulladékgyűjtő edényzet, 1 db információs tábla
kihelyezését és telepítési költségét tartalmazza 2. 159.445,- Ft
értékben. A kivitelezés végső határideje: 2015. május 15.
6.)A Bakonykarszt Zrt. megbízása az önkormányzati
viziközmű vagyonértékelések és a Gördülő Fejlesztési
Tervek elkészítésére
A viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint kötelező az
önkormányzat viziközmű vagyonának vagyonértékelése, mind az
ivóvíz ellátását biztosító vagyon, mind pedig a szennyvíz
hálózatra vonatkozóan, továbbá mindkét esetben a törvény
kötelezettségként írja elő a kapcsolódó Gördülő Fejlesztési
Tervek elkészítését is.
A Bakonykarszt Zrt. az önkormányzatokra rótt kötelezettségek
teljesítéséhez felajánlotta a szakmai segítségét, mivel a Zrt.
szakemberei ismerik az ellátó rendszereket, illetve azt, hogy
milyen fejlesztések szükségesek a jövőben, figyelembe véve az
önkormányzat pénzügyi helyzetét is.
A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a
Bakonykarszt Zrt.-t bízza meg a vagyonértékelések valamint a
Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület.
Más Hírek:
1.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek
a
Könyvtárban
megtekinthetők,
vagy
honlapunkon
elolvashatók.
Királyszentistván, 2015. március 3.
Királyszentistván Község
Önkormányzata
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