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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

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

kötelezettségem alapján 2016. I félévében a szociális ellátásokra fordított keret felhasználásáról szóló 

beszámolómat mellékelten előterjesztem. 

 

2016. évre költségvetésünkben összesen 70.800 eFt-ot különítettünk el a települési támogatások iránti 

igények kielégítésére. Az előterjesztés határozati javaslatához mellékelt táblázat tartalmazza a 

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. Az első félév során 341 fő részesült a Rendelet által 

szabályozott támogatásban, mely a tervezett keret 41,5%-a.  

 

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

meg. Az első negyedév során 23 fő részesült a Rendelet szerinti ápolási támogatásban. Ápolási 

támogatásra az első félév során 3.036 eFt-ot fordítottunk, ez az első félévben az éves keret 38 %-a. 

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

gyermekenként évente egy alkalommal tudunk megállapítani. Az első félév végére az erre a 

támogatásra tervezett éves keret 63,1 %-ban felhasználásra került. Az év folyamán ez az összeg már 

nem fog jelentősen növekedni, mert a kérelmezők az év elején nagy számban kihasználták már ezt az 

egyszeri lehetőséget. 

 

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

újszülött gyermekek szülei részére állapítjuk meg. Az első félévben 75 újszülött családja részére 

került átadásra az egyenként 20 eFt értékű utalvány, ami az éves keret 50%-a. 

 

Az adósságkezelési támogatást az első félév során mindössze négyen vették igénybe (ez az éves 

keret 2,9%-a), elutasításra egyetlen kérelmező esetében sem került sor. A támogatás igénybevételének 

nélkülözhetetlen feltétele a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata. A Szolgálat tájékoztatása 

szerint a hátralékkezelési programba való bekerülést két hónapos úgynevezett előegyüttműködési 

időszak előzi meg. Ezzel szűrik ki azokat, akik számára valamilyen okból nehézséget jelent a 

feltételek teljesítése. Jelenleg hatan vesznek részt az előegyüttműködésben, akik közül a következő 

igénylők kikerülhetnek. A Szolgálat tájékoztatása alapján a program kondíciói azok számára 

optimálisak, akik átmenetileg, például időszakos munkanélküliség miatt kerültek nehéz helyzetbe és 

halmoztak fel hátralékot. Azonban a Szolgálat látóterében lévő egyének és családok többnyire olyan 

alacsony jövedelemmel rendelkeznek, hogy a határidők betartása és a törlesztés rendszeres teljesítése 

nem lehetséges számukra.  

 

A krízistámogatást 97 fő vette igénybe, ami a felhasználható keret 13%-a. Ebben az esetben az 

alacsony felhasználás oka, hogy gyakran más ellátási formával – gyógyszertámogatás, 

élelmiszercsomag – tudtuk biztosítani a kérelmező rendkívüli élethelyzetének megoldását.   

Az első félévben 10 várpalotai illetőségű elhunyt köztemetését kellett az Önkormányzatnak 

finanszíroznia. A köztemetés költsége 55-112 eFt között változott az elhalálozás helye és a 

szükségszerűen igénybe vett szolgáltatások függvényében. A viszonylag magas szám ellenére 

köztemetésre 537 eFt-ot, az éves keret mindössze 26,9%-át fordította az Önkormányzat, mert a többi 

költség a hozzátartozók, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat által megfizetésre került.  



 

 

Összességében elmondható, hogy 2016. év I. félévében a tervezett keret 41,1%-a került 

felhasználásra.  

 

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

hozza meg döntését! 

 

 

Várpalota, 2016. szeptember 15.      

                                                                                     

 

 

Campanari-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 2016. szeptember 28-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

 

…/2016. (IX.28.) 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 2016. I. félévi 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 , 2016. szeptember 28.  

 

 

 

 

 

   Campanari- Talabér Márta                                                                  dr. Ignácz Anita Éva 

              polgármester                                                      jegyző 



Melléklet a képviselő-testület  …./2016. (IX.28.) határozatához 

B e s z á m o l ó 

 
A települési támogatások és az egyéb szociális ellátások 2016. I. félévi felhasználásának adatairól 

 

Támogatás fajtája 
Támogatásban 

részesült (fő) 

Elutasított 

(fő) 

2016. évi 

tervezett 

költségvetési 

keret 

Felhasznált 

költségvetési 

keret 

Teljesítés 

% 

Lakásfenntartási támogatás 341 10 17.000.000    7.056.800 41,5% 

 Ápolási támogatás  23 1 8.000.000    3.036.000 38% 

Közgyógyellátási támogatás  11 0 1.000.000 192.000 19% 

Adósságkezelési támogatás 4 0 4.000.000 117.000 2,9% 

Létfenntartási támogatás 566 19 24.000.000 10.782.000 44,9% 

Gyógyszertámogatás 35 2 800.000      231.000 28,9% 

Temetési támogatás 11 1 1.000.000  273.000 27,3% 

Elemi károsultak támogatása 0 0 500.000 0 0 

Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 
433 16 2.000.000    1.262.000 63,1% 

Krízistámogatás 97 16 3.000.000 390.000 13% 

Gyermekvállalási támogatás 75 0 3.000.000 1.500.000 50% 

Köztemetés 10 0 2.000.000 537.000 26,9% 

Lakbértámogatás              0 0 500.000 0 0 

Fiatal házasok első lakáshoz 

jutásának támogatása 
15 2 4.000. 000 3.747 400 93,7% 

ÖSSZESEN 1621 67 70.800.000 29.124.200 41,1% 

 


