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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

Tárgy:  Beszámoló a települési támogatás és egyéb szociális ellátások 2016. I-III. 

negyedévi felhasználásáról 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző 

                     Finta Andrea szociális ügyintéző 

 Járási Melinda szociális ügyintéző 
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A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 
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Bérczes Beáta                                  Sándor Tamás        dr. Ignácz Anita Éva 

   jogi előadó                   aljegyző                       jegyző 
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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-III. negyedévében 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. A harmadik negyedév végéig 375 fő részesült a Rendelet 

által szabályozott támogatásban, ami a tervezett keret 56,5%-a.  

 

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

meg. A harmadik negyedév végéig 25 fő részesült a Rendelet szerinti ápolási támogatásban. Erre a 

célra a harmadik negyedév végéig 3.947.910 Ft-ot fordítottunk, ez az éves keret 49,3 %-a. 

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

gyermekenként évente egy alkalommal tudunk megállapítani. Erre a célra a III. negyedév végéig 

1.439.000 forintot fordított az Önkormányzat, ami a teljes éves keret 71,9%-a. 

 

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

újszülött gyermekek szülei részére állapítjuk meg. A III. negyedév végéig 130 újszülött családja 

részére került átadásra az egyenként 20 eFt értékű utalvány, ami az éves keret 86,7%-a. 

 

Az adósságkezelési támogatást az első félév során négyen vették igénybe, a III. negyedévben egy új 

támogatás került megállapításra. Elutasításra egyetlen kérelmező esetében sem került sor.  

 

A krízistámogatást a III. negyedév végéig 138 fő vette igénybe, ami a felhasználható keret 23,7%-a. 

A negyedév során hat kérelem került elutasításra, de az elutasított kérelmezők többsége részére 

megállapításra került valamilyen más támogatási forma, általában gyógyszertámogatás. 

A III. negyedév végéig 18 várpalotai illetőségű elhunyt köztemetését kellett az Önkormányzatnak 

finanszíroznia. Köztemetésre a vizsgált időszak végéig 1.045.985 Ft fordítódott, ami az éves keret 

52,3%-a. A féléves adathoz képest mind a helyi lakosok, mind pedig a más települések által benyújtott 

igények száma jelentősen növekedett. (Az első félévben összesen 10, csak a III. negyedévben 8 

igénylés).  

 

Összességében elmondható, hogy a 2016. év I-III. negyedévében a tervezett keret 56,5%-a került 

felhasználásra.  

 

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

hozza meg döntését! 

 

Várpalota, 2016. november 10.  

                                                                                     

 

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. november 17-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

 

…/2016. (XI.17.) 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-III. 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 , 2016. november 17. 

 

 

 

 

 

   Campanari- Talabér Márta                                                                  dr. Ignácz Anita Éva 

              polgármester                                                      jegyző 



Melléklet a képviselő-testület  …./2016. (XI.17.) határozatához 

B e s z á m o l ó 

 
A települési támogatások és az egyéb szociális ellátások 2016. I-III. negyedévi felhasználásának adatairól 

 

Támogatás fajtája 
Támogatásban 

részesült (fő) 

Elutasított 

(fő) 

2016. évi 

tervezett 

költségvetési 

keret 

Felhasznált 

költségvetési 

keret 

Teljesítés 

% 

Lakásfenntartási támogatás 375 11 17.000.000 9.608.400 56,5% 

 Ápolási támogatás  25 0 8.000.000 3.947.910 49,3% 

Közgyógyellátási támogatás  14 0 1.000.000 368.000 36,8% 

Adósságkezelési támogatás 5 0 4.000.000 202.575 5% 

Létfenntartási támogatás 603 20 24.000.000 15.756.000 65,6% 

Gyógyszertámogatás 45 3 800.000 275.020 34,4% 

Temetési támogatás 12 2 1.000.000 299.000 29,9% 

Elemi károsultak támogatása 0 0 500.000 0 0 

Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 
461 21 2.000.000 1.439.000 71,9% 

Krízistámogatás 138 22 3.000.000 710.400 23,7% 

Gyermekvállalási támogatás 130 0 3.000.000 2.600.000 86,7% 

Köztemetés 18 0 2.000.000 1.045.985 52,3% 

Lakbértámogatás              0 0 500.000 0 0 

Fiatal házasok első lakáshoz 

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

ÖSSZESEN 1841 81 70.800.000 39.999.690 56,5% 

 


