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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2015. március 1. napjától hatályos 

4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (2) bekezdésében foglalt 

kötelezettségem alapján 2017. január 01. napja és 2017. március 31. napja között a szociális 

ellátásokra fordított keret felhasználásáról szóló beszámolómat mellékelten előterjesztem. 

 

A 2017. évre költségvetésünkben összesen 60.800 eFt-ot különítettünk el a települési támogatások 

iránti igények kielégítésére. Az előterjesztés határozati javaslatához mellékelt táblázat tartalmazza az 

első negyedévben teljesített támogatások részletes adatait, melyekhez az alábbi szöveges kiegészítést 

teszem. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)   

45. § (1) bekezdés a) pontja alapján Várpalota Város Önkormányzata a normatív 

lakásfenntartási támogatások – melyek 2015. december 31-én megszűntek – helyett 

települési támogatásként lakásfenntartási támogatást állapít meg. A 2017. év I. 

negyedéve során 67 fő részesült a Rendelet által szabályozott támogatásban, ami a 

tervezett keret 16,2%-a. Öt esetben történt elutasítás, jellemzően azért, mert az igénylő 

már kapta a támogatást és hosszabbítási kérelmét túl korán nyújtotta be, illetve 

hiánypótlási felhívást követően sem csatolta kérelméhez a kötelezően előírt 

mellékleteket.  

 

Az Szt. 45. § b) pontja alapján a települési támogatás keretein belül ápolási támogatást állapítunk 

meg. A 2017. év I. negyedév során 19 fő részesült a Rendelet szerinti ápolási támogatásban. Erre a 

célra a negyedév során 1.039.625 Ft-ot fordítottunk, ez az éves keret 17,3 %-a. 

A Rendelet 16. §-a értelmében rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosítunk, melyet 

gyermekenként évente egy alkalommal tudunk megállapítani. A támogatást a jogosultak döntő része 

az I. és II. negyedévben veszi igénybe. Erre a célra az I. negyedév végéig 858.000 forintot fordított az 

Önkormányzat, ami a teljes éves keret 42,9%-a. 

A gyermekvállalási támogatást a Rendelet 18. §-a alapján a várpalotai lakóhellyel rendelkező 

újszülött gyermekek szülei részére állapítjuk meg. A 2017. év I. negyedéve során 23 újszülött családja 

részesült az egyenként 20 eFt értékű utalványból, mely az éves keret 13,1%-a.  

 

Adósságkezelési támogatás új ügyfél részére az első negyedév során nem került megállapításra, a 

tavalyi évről hat ügyfél adósságrendezése volt folyamatban. Sajnos azonban két esetben meg kellett 

szüntetni a támogatás folyósítását, mert az ügyfél nem tudta teljesíteni a havi befizetési 

kötelezettségeit (a támogatás folyósításának feltétele, hogy az ügyfél a havi rezsit hiánytalanul 

befizesse, a bizonylatokat pedig bemutassa a családgondozónak), illetve a másik ügyfél nem volt 

együttműködő (egyszer sem jelent meg az adósságkezelési tanácsadáson). Az egyik esetben nem 

került sor egyetlen havi kifizetésre sem (ezért ez nem is szerepel a táblázatban), a másik esetben 

azonban egy havi kifizetés megtörtént. Ebben az esetben az ügyfelet visszafizetési kötelezettség 

terheli. Elutasításra egyetlen kérelmező esetében sem került sor 

 

A krízistámogatást 2017. március 31-ig 9 fő vette igénybe. A nehéz helyzetben lévőknek általában 

más támogatási forma igénybevétele révén tudtunk segíteni, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi 

kedvezményt és a gyógyszertámogatást az ügyfelek jelentős része már az év elején megigényli, ezzel 

áthidalódnak az átmeneti pénzügyi nehézségek. 

 

Az I. negyedév végéig 13 elhunyt köztemetését kellett az Önkormányzatnak finanszíroznia. 

Köztemetésre a vizsgált időszak végéig 1.279.097 Ft fordítódott, ami az éves keret 63,9%-a. A 

köztemetések számának jelentős emelkedése már a 2016. év III. és utolsó negyedévében tapasztalható 

volt és a tendencia idén is folytatódik. A köztemetésekre fordított összegek többségükben valamilyen 

formában visszatérülnek az Önkormányzat számlájára, az esetek mintegy egynegyedében azonban a 

hozzátartozók hiánya vagy nehéz körülményei miatt a megtérülésre nincs reális esély. 



 

 

 

 

Összességében elmondható, hogy települési támogatásokra és egyéb szociális ellátásokra 2017. I. 

negyedévben 10.433.578,- forint került felhasználásra, ami az előirányzat 17,2 %-a.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozat-tervezet megvitatása után 

hozza meg döntését! 

 

 

 

 

Várpalota, 2017. április 11.     

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

                                                                                     polgármester 



 

   Várpalota Város Önkormányzati 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 27-i ülésén a következő határozatot 

hozta: 

 

 

 

 

…/2017. (IV.27.)  képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési támogatás és egyéb szociális 

ellátásokra biztosított költségvetési keret 2017. I. negyedévi felhasználásáról készült beszámolót jelen 

határozat melléklete szerint 

 

 

e l f o g a d j a . 

 

 

 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2017. április 27.  

 

 

 

 

 

     Campanari- Talabér Márta                                                                  dr. Ignácz Anita Éva 

              polgármester                                                      jegyző



Melléklet a képviselő-testület  …./2017. (IV.27.) határozatához 

 

B e s z á m o l ó 

A települési támogatások és az egyéb szociális ellátások 2017. I. negyedévi felhasználásának adatairól  

2017. január 01.-2017. március 31. 

 

Támogatás fajtája 
Támogatásban 

részesült (fő) 

Elutasított 

(fő) 

2016. évi 

tervezett 

költségvetési 

keret 

Felhasznált 

költségvetési 

keret 

Teljesítés 

% 

Lakásfenntartási támogatás 67 5 13.000.000 2.113.200 16,2% 

 Ápolási támogatás  19 0 6.000.000 1.039.625 17,3% 

Közgyógyellátási támogatás  10 0 1.000.000 200.000 20% 

Adósságkezelési támogatás 6 0 1.000.000 157.894 15,8% 

Létfenntartási támogatás 425 8 22.000.000 3.678.000 16,7% 

Gyógyszertámogatás 30 4 800.000 229.772 28,7% 

Temetési támogatás 9 0 1.000.000 208.000 20,8% 

Elemi károsultak támogatása 0 0 500.000 0 - 

Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 
96 6 2.000.000 858.000 42,9% 

Krízistámogatás 9 1 3.500.000 125.590 3,6% 

Gyermekvállalási támogatás 23 0 3.500.000 460.000 13,1% 

Köztemetés 13 0 2.000.000 1.279.097 63,9% 

Lakbértámogatás 9 0 500.000 84.400 16,9% 

Fiatal házasok első lakáshoz 

jutásának támogatása 
0 0 4.000. 000 0 - 

ÖSSZESEN 716 24 60.800.000 10.433.578 17,2% 

 

 


