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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. április 23-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Tárgy: Beszámoló  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  és  gyermekvédelmi
támogatások,  valamint  a  települési  támogatás  és  egyéb  szociális  ellátások  2015.  I.
negyedévi felhasználásáról

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Krebsz Anita szociális ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:  
Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta                                 Sándor Tamás       dr. Ignácz Anita Éva
   jogi előadó                 aljegyző      jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

mailto:varpalota@varpalota.hu


A 2015. február 28. napjáig hatályos pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 37/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdésében, valamint a 2015.
március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015.
(II.24.)  önkormányzati  rendelet  24.  §  (2)  bekezdésében foglalt  kötelezettségem alapján  a  2015.  I.
negyedévi  szociális  ellátásokra  fordított  keret  felhasználásáról  szóló  beszámolómat  mellékelten
előterjesztem.

2015.  évre  költségvetésünkben összesen  110.300 eFt-ot  irányoztunk elő  pénzbeli  és  természetben
nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások, valamint a települési támogatások iránti igények
kielégítésére.

A táblázat felső része tartalmazza azokat az ellátásokat, amelyeket a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jei változása miatt csak
február 28-ig lehetett megállapítani, illetve a Szt. módosítása miatt 2015. február 28-al megszűntek,
vagy a támogatás neve 2015. március 1. napjától megváltozott, de még a pénzbeli és természetben
nyújtott  szociális  és  gyermekvédelmi ellátásokról  szóló 37/2013.  (XII.13.)  önkormányzati  rendelet
alapján kerültek megállapításra.  A táblázat  második részében a 2015. március 1.  napjától  hatályos
települési  támogatásról  és  az  egyéb  szociális  ellátásokról  szóló  4/2015.  (II.24.)  önkormányzati
rendelet alapján megállapított támogatások vannak felsorolva, illetve azok, amelyeknek nem változott
a neve, és azok, amelyeket eddig is saját hatáskörben az önkormányzat biztosított a rászorulók részére
(pl.: az adósságkezelési vagy a lakbértámogatás). 
Természetesen a 2015. január 1. napjától megállapított önkormányzati segélyek közül a létfenntartási
támogatásokat egész évben folyósítjuk, mint ahogy a méltányosságból megállapított közgyógyellátást,
a  méltányosságból  megállapított  ápolási  díjat  és  a  normatív  alapon  megállapított  lakásfenntartási
támogatást is, így a táblázat felső részében ezen támogatásokban részesülők száma nem változik majd
az év folyamán, csak a támogatásra felhasznált összeg fog növekedni, mivel a határozott időtartamra
megállapított támogatások folyamatosan járnak le. 
Utóbb felsorolt  támogatások majd év végére fognak megszűnni  a határozott  idő lejártra,  illetve a
felülvizsgálatok miatt.

A táblázat  „2015.  évi  tervezett  költségvetési  keret”  oszlopában  szereplő  összegeket  a  központi
költségvetésből  történő  visszaigénylések,  valamint  a  hatáskörváltozások  miatt  volt  szükségszerű
megbontani. Ez alapján az önkormányzati segélyekre, az első negyedévre 5.000 eFt lett elkülönítve,
amit  túlléptünk.  Az  ugyanilyen  jogcímen  adott  települési  támogatásokra  összesen  27.000  eFt-ot
terveztünk,  mely a  továbbiakban a  létfenntartási  támogatásra,  a  gyógyszertámogatásra,  a  temetési
támogatásra és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra kerül felhasználásra. 
A közgyógyellátásra 1.000 eFt lett  tervezve, melyből finanszíroztuk a már megállapított  méltányos
közgyógyellátások után az OEP felé fizetendő költségeket, ennek egyszeri költsége 71 eFt volt az első
negyedévben. A megmaradt 929 eFt a továbbiakban a települési támogatás keretén belül megállapított
közgyógyellátási támogatásokra kerül felhasználásra.
Ápolási díjra összesen 10.000 eFt lett tervezve. Ebből a keretből finanszírozzuk a méltányos alapon
már megállapított ápolási díjakat, melyekre felhasznált összeg az első három hónapban 2.205 eFt volt.
A felhasznált  keret  az  év  során  még  növekedni  fog,  mivel  a  megállapított  támogatások  havi
rendszerességgel  kerülnek kifizetésre.  Ugyanebből  a keretből  kerülnek finanszírozásra  a települési
támogatás keretén belül újonnan megállapított ápolási támogatások is.
A  lakásfenntartási  támogatásra  tervezett  keretet  szintén  a  központi  költségvetésből  történő
visszaigénylések miatt  kellett  megbontani.  E miatt  az első negyedévre a normatív lakásfenntartási
támogatásokra  6.500  eFt  lett  elkülönítve,  melyből  4.395  eFt  került  felhasználásra.  A települési
támogatás  keretén  belül  megállapított  lakásfenntartási  támogatásokra  20.500  eFt-ot  terveztünk,
melyből  az  első  negyedévben  254  eFt  került  felhasználásra  és  a  továbbiakban  ebből  a  keretből
kerülnek finanszírozásra a normatív jogon megállapított lakásfenntartási támogatások is, melyek után
a 90%-ot a központi költségvetésből továbbra is vissza lehet igényelni. Ez utóbbi körben az elmúlt
évben megállapított támogatások az év során folyamatosan fognak lejárni. 
 
A 2015. I. negyedévi felhasználás a tervezett keret 28 %-a, mely az egyébként időarányos keretet csak
3 %-kal lépi túl, de ez többek között annak köszönhető, hogy a változások miatt nem lehetett teljes
bizonyossággal tervezni azt, hogy az első negyedévben az önkormányzati segélyekre mennyi összeget
kell  elkülöníteni.  Ebben  az  esetben  az  éves  keret  megbontásának  csak  a  támogatások  nevének



változása miatt  volt  jelentősége, így az erre az időszakra felhasznált  összeg természetesen az éves
keretből került finanszírozásra. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély folyósítására tervezett 22.900
eFt-tal szemben viszont a felhasználás csak 14.704 eFt volt. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozattervezet megvitatása után
hozza meg döntését!

Várpalota, 2015. április 10.         

                                                                                 Talabér Márta
                                                                                  polgármester



   Várpalota Város Önkormányzati
              Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel.: (88) 592-660     Fax: (88) 592-676                                                                 Határozati javaslat
     e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2015.  április  23-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…/2015. (IV.23.)  képviselő-testületi határozat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátásokra, valamint a települési támogatás és egyéb szociális ellátásokra biztosított
költségvetési keret 2015. I. negyedévi felhasználásáról készült beszámolót jelen határozat melléklete
szerint

e l f o g a d j a .

Felelős: Talabér Márta polgármester
Határidő: azonnal

V á r p a l o t a , 2015. április 23.    

Talabér Márta                                                     dr. Ignácz Anita Éva
  polgármester                                                     jegyző



Melléklet a képviselő-testület  …./2015. (IV.23.) határozatához

B e s z á m o l ó

A települési támogatások és az egyéb szociális ellátások 2015. I. negyedévi felhasználásának adatairól

Támogatás fajtája
Támogatásban
részesült (fő) Elutasított (fő)

2015. évi tervezett
költségvetési keret

(eFt)

2015. évben
felhasznált

költségvetési keret
(eFt)

Teljesítés %

Önkormányzati segély
(létfenntartási, eseti gyógyszer,

rendkívüli gyvt, temetési segély)
919 29 5.000 6.586 131 %

Foglalkoztatást helyettesítő tám. 285 7 15.090 9.643 63 %

Rendszeres szociális segély 107 0 7.810 5.061 65 %

Közgyógyellátás (méltányos) 10 2 71 71 100 %

Ápolási díj (méltányos) 31 0 2.205 2.205 100 %

Lakásfenntartási támogatás 479 7 6.500 4.395 67 %

Települési támogatások 
(2015.03.01-jétől)

Lakásfenntartási támogatás 62 10 20.500 254 1 %

Ápolási támogatás 6 0 7.795 99 1 %

Közgyógyellátási támogatás 0 0 929 0 0 %

Adósságkezelési támogatás 26 0 4.000 1.204 30 %

Létfenntartási támogatás 41 3 23.000 123 0,5 %

Gyógyszertámogatás 3 0 500 17 3 %

Temetési támogatás 3 0 500 26 5 %

Elemi károsultak támogatása 0 0 500 0 0 %

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás

28 1 3.000 226 7 %



Krízistámogatás 17 7 3.000 87 3 %

Gyermekvállalási támogatás 48 0 3.000 440 14 %

Köztemetés 3 0 2.000 569 28 %

Lakbértámogatás 9 0 900 106 11 %

Fiatal házasok első lakáshoz
jutási támogatása 0 0 4.000 0 0 %

ÖSSZESEN 110.300 31.112 28 %

Várpalota, 2015. április 10.


