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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. június 30. napja között a szociális ellátásokra
fordított keret felhasználásáról szóló beszámolómat mellékelten előterjesztem.
A 2017. évre költségvetésünkben annak módosítását követően összesen 52.600 eFt-ot különítettünk el
a települési támogatások iránti igények kielégítésére. Az előterjesztés határozati javaslatához
mellékelt táblázat tartalmazza az első félévben 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. féléve során 96 fő részesült a Rendelet által
szabályozott támogatásban, ami a rendelkezésre álló keret 42,5%-a. Kilenc 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 II. negyedévében 3 új ápolási támogatás megállapítására került sor. Erre a célra az
első félév végéig 2.061.905 Ft-ot fordítottunk, ez az éves keret 41,2 %-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. félév végéig 952.000 forintot fordított az
Önkormányzat, ami a teljes éves keret 52,9%-a.
A gyermekvállalási támogatást a Rendelet 18. §-a alapján a várpalotai lakóhellyel rendelkező
újszülött gyermekek szülei részére állapítjuk meg. A 2017. év I. féléve során 63 újszülött családja
részesült az egyenként 20 eFt értékű utalványból, összesen 1.260.000,- forint értékben, amely az éves
keret 36%-a.
Adósságkezelési támogatás új ügyfél részére az első félév során nem került megállapításra. Négy
ügyfél együttműködési kötelezettségét teljesítette, az adósságuk rendeződött, egy esetben pedig
visszakövetelés történt 15.351,- forint összegig. A második félév utolsó napján egy aktív
együttműködés van folyamatban vízdíjhátralék rendezése céljából.
A krízistámogatást 2017. június 30-ig 47 fő vette igénybe, 6 esetben történt elutasítás. A Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat előzetes szűrésének köszönhetően hatékonyan működik a krízisellátás
rendszere, ritka esetben kerül sor elutasításra. Amennyiben mégis, akkor általában megállapítható a
kérelmezőnek más támogatási forma, jellemzően gyógyszertámogatás.
Az I. félév végéig sajnos 18 elhunyt köztemetését kellett az Önkormányzatnak finanszíroznia.
Köztemetésre a vizsgált időszak végéig 1.751.391 Ft fordítódott, amely az éves keret 87,5%-a.. Ebből
544.789,- forintot más önkormányzatok már megtérítettek, a fennmaradó összeg megfizetése a
hozzátartozók által folyamatban van, illetve egyes esetekben méltányosságból – a hozzátartozók nehéz
szociális körülményei miatt - részben vagy egészben elengedésre került.
Összességében elmondható, hogy települési támogatásokra és egyéb szociális ellátásokra 2017.
I. félévben 19.850.279,- forint került felhasználásra, amely a módosított előirányzat 37,74 %-a.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozat-tervezet megvitatása után
fogadja el a féléves beszámolót!
Várpalota, 2017. augusztus 31.

Campanari-Talabér Márta
polgármester
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Beszámoló
A települési támogatások és az egyéb szociális ellátások 2017. I. félévi felhasználásának adatairól
2017. január 01.-2017. június 30.

Támogatás fajtája

Támogatásban
részesült (fő)

Elutasított
(fő)

2017. évi
tervezett
költségvetési
keret

Lakásfenntartási támogatás

96

9

10.000.000

4.251.600

42,5%

Ápolási támogatás

22

2

5.000.000

2.061.905

41,2%

Közgyógyellátási támogatás

10

2

1.000.000

376.000

37,6%

Adósságkezelési támogatás

6

0

700.000

300.463

42,9%

Létfenntartási támogatás

463

8

19.000.000

7.746.000

40,8%

Gyógyszertámogatás

46

5

800.000

310.165

38,8%

Temetési támogatás

11

1

1.000.000

260.000

26%

Elemi károsultak támogatása

0

0

300.000

-

-

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás

106

7

1.800.000

952.000

52,9%

Krízistámogatás

47

6

3.000.000

489.255

16,3%

Gyermekvállalási támogatás

63

1

3.500.000

1.260.000

36%

Felhasznált
költségvetési
keret

Teljesítés %

1.751.391

87,5%

(ebből 544.789,Ft-ot más
települések
megtérítettek)

(megtérítésekkel:
60,3%)

Köztemetés

18

0

2.000.000

Lakbértámogatás

9

1

500.000

91.500

18,3%

Fiatal házasok első lakáshoz
jutásának támogatása

12

0

4.000. 000

-

-

19.850.279

(köztem.
megtérítést
figyelembe véve:

37,74%

ÖSSZESEN

909

42

52.600.000

36,7%)

Kimutatás a megállapított lakásfenntartási támogatás jogcímek közötti megoszlásáról
2017.01.01.-2017.06.30. közötti időszakban
Elsődleges összesen: 2.836.900,Közös költség 225.900,- (új megállapítás a II. negyedévben: 6)
Vízdíj: 1.157.500,- (új megállapítás a II. negyedévben: 9)
Távhő: 1.285.300,- (új megállapítás a II. félévben: 8)
Lakbér (önkormányzati lakás): 168.200 (új megállapítás a II. negyedévben nem volt)

Nem elsődleges összesen: 1.414.700,Áram: 961.900,- (új megállapítás a II. negyedévben: 4)
Előrefizetős áram: 310.600,- (új megállapítás a II. negyedévben: 1)
Gáz: 104.600,- (új megállapítás nem volt)
Előrefizetős gáz: 37.600,- (új megállapítás nem volt)

