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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. szeptember 30. 

napja között a szociális ellátásokra fordított keret felhasználásáról szóló beszámolómat 

mellékelten előterjesztem. 

 

A 2017. évre költségvetésünkben annak többszöri módosítását követően összesen 44.500 eFt-

ot különítettünk el a települési támogatások iránti igények kielégítésére. Az előterjesztés 

határozati javaslatához mellékelt táblázat tartalmazza az I-III. 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 harmadik negyedév 

végéig összesen 230 fő részesült a Rendelet által szabályozott támogatásban, ami a 

rendelkezésre álló keret 72,8 %-a. A harmadik negyedév végéig összesen 15 esetben történt 

elutasítás, melynek oka, hogy az igénylő számára korábban már megállapításra került a 

támogatás 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 III. negyedév végéig 21 fő részesült ápolási támogatásban. Erre a 

célra a harmadik negyedév végéig 3.181.630 Ft-ot fordítottunk, ez az éves keret 75,8%-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 a III. negyedév végéig 1.112.000 

forintot fordított az Önkormányzat, ami a teljes éves keret 69,5%-a. 

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

rendelkező újszülött gyermekek szülei részére állapítjuk meg. A 2017. év III. negyedéve során 

111 újszülött családja részesült az újszülöttenként 20 eFt értékű utalványból, összesen 

2.220.000,- forint értékben, amely az éves keret 74%-a.  

 

A harmadik negyedév során adósságkezelési támogatás két új ügyfél részére került 

megállapításra, így 2017. szeptember 30. napján három aktív együttműködés van folyamatban, 

kettő vízdíj-, egy pedig közös költség hátralék rendezése céljából.  

 

A krízistámogatást 2017. szeptember 30-ig 110 fő vette igénybe, 8 esetben történt elutasítás. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat előzetes szűrésének köszönhetően hatékonyan működik 

a krízistámogatás rendszere, ritka esetben kerül sor elutasításra. Amennyiben mégis, akkor 

általában megállapítható a kérelmezőnek más támogatási forma, jellemzően 

gyógyszertámogatás.  

 

A harmadik negyedév végéig 25 elhunyt köztemetését kellett az Önkormányzatnak 

finanszíroznia. Köztemetésre a vizsgált időszak végéig 2.497.549,- Ft fordítódott, amely az 

éves keret 124,9%-a. Az egyenleget jelentősen befolyásolta, hogy ebben a negyedévben nem 



került sor más önkormányzat általi megtérítésre. Az elhunytak mindegyike várpalotai lakos 

volt, aki helyben vagy más településen hunyt el, így a költségeket Várpalota Város 

Önkormányzata fizette, illetve térítette meg. Az előző negyedévben 544.789,- forint más 

önkormányzatok általi megtérítését figyelembe véve a felhasznált költségvetési keret 97,6%, 

megközelíti a 2017. évre tervezett teljes összeget.  

A várpalotai illetőségű elhunytak köztemetését a Szent Donát Kórház vagy a hozzátartozók 

kérelmezik. Amennyiben lehetséges, a hozzátartozót már a jegyzőkönyv felvétele során 

tájékoztatjuk a költségek megtérítési kötelezettségéről és nyilatkoztatjuk arra vonatkozóan, 

hogy tudja-e vállalni a fizetést. Arra vonatkozóan is tájékoztatást nyújtunk, hogy lehetőség 

van részletfizetésre, valamint a jövedelmi viszonyok alapján a költségek részbeni, illetve teljes 

elengedésére. A fizetésre kötelező határozatban részletesen szerepelnek a méltányosság 

gyakorlásának feltételei. A határozat kézhezvételét követően a hozzátartozók rendszerint 

élnek a méltányosság valamilyen formájával, illetve jelzik részletfizetési szándékukat. 

Amennyiben azonban ezek egyike sem történik meg vagy a részletek teljesítése elmarad, két 

írásos felszólítást követően kezdeményezzük a költségek letiltását a hozzátartozó vagy örökös 

jövedelméből.  

A 2017-ben lefolytatott eljárások nem egységesek. Többször előfordult, hogy a hozzátartozó 

azonnal és egy összegben fizetett, jellemző a részletfizetési vagy méltányossági kérelem 

benyújtása, valamint több elhunyt hajléktalan volt, illetve hozzátartozóit nem lehetett fellelni. 

A részletek általában rendben beérkeznek az önkormányzat számlájára. Néhány ügy, ahol az 

öröklési viszonyok rendezetlenek, közjegyző előtt van, így lezárásuk akár hónapokig is 

eltarthat.  

 

Összességében elmondható, hogy a települési támogatásokra és egyéb szociális ellátásokra 

2017. I-III. negyedévben 34.086.465,- forint került felhasználásra, amely a teljes 

előirányzat 76,6 %-a.  

 

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

megvitatása után fogadja el az I-III. negyedéves beszámolót! 

 

 

Várpalota, 2017. november 06.   

                                                                                     

 

 

 

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 2017. november 30-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

 

…/2017. (XI. 30.)  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-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 , 2017. november 30.  

 

 

 

 

 

     Campanari- Talabér Márta                                                             dr. Ignácz Anita Éva 

              polgármester                                                           jegyző 



B e s z á m o l ó 
A települési támogatások és az egyéb szociális ellátások 2017. I.-III. negyedévi felhasználásának adatairól  

2017. január 01.-2017. szeptember 30. 

 

Támogatás fajtája 
Támogatásban 

részesült (fő) 

Elutasított 

(fő) 

2017. évi 

tervezett 

költségvetési 

keret 

Felhasznált 

költségvetési 

keret 

Teljesítés % 

Lakásfenntartási támogatás 230 15 8.500.000 6.190.700 72,8% 

 Ápolási támogatás  21 3 4.200.000 3.181.630 75,8% 

Közgyógyellátási támogatás  11 2 800.000 600.000 75% 

Adósságkezelési támogatás 8 0 700.000 412.478 58,9% 

Létfenntartási támogatás 505 9 15.000.000 11.844.000 79% 

Gyógyszertámogatás 41 5 600.000 318.618 53,1% 

Temetési támogatás 15 2 600.000 416.000 69,3% 

Elemi károsultak támogatása - - 300.000 - - 

Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 
131 7 1.600.000 1.112.000 69,5% 

Krízistámogatás 110 8 3.000.000 1.187.590 39,6% 

Gyermekvállalási támogatás 111 2 3.000.000 2.220.000 74% 

Köztemetés 25 0 2.000.000 
2.497.549 

(megtérítésekkel: 

1.952.760) 

124,9% 

(megtérítésekkel: 

97,6%) 

Lakbértámogatás 9 1 200.000 124.700 62% 

Fiatal házasok első lakáshoz 

jutásának támogatása 
12 0 4.000. 000 3.981.200 99,5% 

ÖSSZESEN 1229 54 44.500.000 
34.086.465 

(megtérítésekkel: 

33.541.676) 

76,6% 

(megtérítésekkel: 

75,4%) 

 

 


