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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. február 28. napjáig hatályos pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 37/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdésében, valamint a 2015. 

március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. 

(II.24.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségem alapján a 2015. éves 

szociális ellátásokra fordított keret felhasználásáról szóló beszámolómat mellékelten előterjesztem. 

 

2015. évre költségvetésünkben összesen 110.300 eFt-ot irányoztunk elő pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások, valamint a települési támogatások iránti igények 

kielégítésére. 

 

Az előterjesztés határozati javaslatához mellékelt táblázat tartalmazza azokat az ellátásokat is, 

amelyeket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jei változása miatt csak február 28-ig lehetett megállapítani, 

illetve a Szt. módosítása miatt 2015. február 28-al megszűntek, vagy a támogatás neve 2015. március 

1. napjától megváltozott, de még a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 37/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján kerültek megállapításra.  

 

Természetesen a 2015. január 1. napjától megállapított önkormányzati segélyek közül a létfenntartási 

támogatásokat egész évben folyósítottuk, mint ahogy a méltányosságból megállapított 

közgyógyellátást, a méltányosságból megállapított ápolási díjat és a normatív alapon megállapított 

lakásfenntartási támogatást is, így ezekben a támogatásokban részesülők száma nem változott, viszont 

a felhasznált összeg a folyamatos folyósítás miatt növekedett. 

A határozott időtartamra megállapított támogatások folyamatosan jártak le az elmúlt év folyamán. Az 

önkormányzati segélyek közül a létfenntartási támogatások, - mivel azokat csak január és december 

között lehet megállapítani - 2015. december 31. napjával megszűntek. A méltányos ápolási díjak 

felülvizsgálatát a törvényi szabályozás szerint két évente kell elvégezni, így az folyamatosan történik. 

Az elmúlt év során 23 méltányos ápolási díj szűnt meg. 2016. évben még 9, 2015. március 1-jét 

megelőzően megállapított ellátást kell felülvizsgálni. 

 

A 2015. január 1. napjától megállapított önkormányzati segélyekre, majd a települési támogatások 

közül a létfenntartási támogatásra, gyógyszertámogatásra, temetési támogatásra és a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásra összesen 2015. évre 32.000 eFt-ot terveztünk. Ebből az önkormányzati 

segély keretén belül folyósítandó létfenntartási támogatásra, valamint a március hónaptól folyósított 

létfenntartási támogatásra 2015. évben 22.605 eFt került felhasználásra.  

Gyógyszertámogatásra 174 eFt, temetési támogatásra 442 eFt, rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásra 701 eFt került kifizetésre a tavalyi évben. Így összesen 2015. év végére, a felhasznált 

keret 23.922 eFt-ot tett ki, mely 74,75 % felhasználást jelent. 

 

Méltányos közgyógyellátásra 1.000 eFt lett tervezve, melyből finanszíroztuk a már megállapított 

méltányos közgyógyellátások után az OEP felé fizetendő költségeket, melyek egyszeri költsége 100 

eFt volt az első negyedévben. A második negyedévtől 5 új megállapítás történt, melyet havonta utólag 

8.000,- Ft-os összegben folyósítunk. Így 2015. év folyamán a felhasználás 196 eFt volt, ennek 

köszönhetően a teljesítés 19,6 % lett. A méltányos közgyógyellátás megállapítása egy évre történik, 

így a 2016-os évben is folyósítjuk a havi térítést. 

 

Ápolási díjra összesen 10.000 eFt lett tervezve. Ebből a keretből finanszírozzuk a méltányos alapon 

már megállapított ápolási díjakat, melyekre felhasznált összeg 2015. évben 5.923 eFt volt. 

Ugyanebből a keretből kerültek finanszírozásra a települési támogatás keretén belül újonnan 

megállapított ápolási támogatások is. 2015. évben 13 új megállapításra került sor, melyre 1.721 eFt-ot 

költöttünk, így 2015. évben a felhasznált keret összesen 7.644 eFt volt, mely az éves keret 76,44 %-a. 

 



A lakásfenntartási támogatásra tervezett keret 2015-ben 27.000 eFt. A keretből normatív 

lakásfenntartási támogatásra 8.809 eFt-ot fordítottunk. A települési támogatás keretén belül 

megállapított lakásfenntartási támogatásokra 6.247 eFt került felhasználásra. Lakásfenntartási 

támogatásra így összesen 15.056 eFt került kifizetésre 2015. évben, mely év végére 55,76 %-ot tett ki.  

 

A fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatására 2015. évben 8 pályázat érkezett, melyre a 

felhasznált költségvetési keret 3.492 eFt volt, így a felhasználás 87,3 % lett.  

 

A szociális ellátások terén 2015. évben jelentős változások történtek, ennek ellenére minden 

élethelyzetben tudtunk megfelelő támogatást biztosítani. Volt olyan támogatási forma (a szabadulási 

segély), mely megszűnt, de volt olyan élethelyzet, melyre szükséges volt új ellátási forma bevezetése 

(rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kapcsolattartásra). A rendeletmódosítások során igyekeztünk a 

tapasztalatok alapján a különböző élethelyzetekhez hozzáigazítani az ellátási formákat, és apróbb 

pontosításokat eszközölni, melyek következtében az egyes ügyek elbírálása egységesebbé és 

átláthatóbbá vált. 

 

Az új helyi rendelet megalkotása során a lakásfenntartási támogatás jövedelmi értékhatárát 

csökkentettük és kisebb szigorítás az adósságkezelési támogatás igénybevételével kapcsolatban is 

történt.  

 

A táblázatból látszik, hogy az előző évben 274-el többen részesültek lakásfenntartási támogatásban, 

mely köszönhető a normatív támogatásnak. Az új rendelet hatályba lépése után 25 esetben kellett 

elutasítani a benyújtott kérelmet azért, mert a család egy főre jutó jövedelme meghaladta a 

rendeletben szabályozott értékhatárt. 21 esetben az eljárást kellett megszüntetni, vagy a kérelmet 

érdemi vizsgálat nélkül kellett elutasítani, mert a kérelmező még részesült az általa újból igényelt 

támogatásban. Több esetben előfordult, hogy a kérelem benyújtása előtt, az előzetes tájékoztatás 

alapján – mely szerint a jövedelmi viszonyai miatt a kért támogatásra nem lesz jogosult – a kérelmező 

úgy döntött, hogy kérelmét nem nyújtja be.  

 

Jelentősebb esetszám csökkenés még a krízistámogatás és adósságkezelési támogatás esetében 

tapasztalható. A krízistámogatás esetében ennek oka, hogy többségében más ellátási formával – 

gyógyszertámogatás, élelmiszercsomag - is tudtuk biztosítani a kérelmező rendkívüli élethelyzetének 

megoldását. A krízistámogatás keretéből 1.100 eFt értékben tűzifát, és 700 e forint értékben tartós 

élelmiszert vásároltunk, melyek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az 

Intézményüzemeltetési Szervezet segítségével kerültek kiosztásra. Ennek során 81 fő kapott 5 – 5 q 

tűzifát, a tartós élelmiszerek kiosztása pedig jelenleg is folyamatos. Így a krízistámogatásra tervezett 

keret felhasználása 95,03 %-os lett. 

 

Az adósságkezelési támogatás esetében a már korábban megállapított adósságkezelési szolgáltatások 

folyamatosan jártak le, és új megállapítás 2015. évben 2 esetben történt. Ennek okai, hogy az ügyfelek 

az előzetes együttműködést nem tudják teljesíteni, vagy már korábban részesültek adósságkezelési 

szolgáltatásban és az újbóli igénybevételhez szükséges várakozási idő még nem telt le. 

 

Összességében elmondható, hogy a 2015. évi felhasználás a tervezett keret 67,84 %-a mely 

köszönhető a szociális ellátások terén történt jelentős változásoknak is.   

 

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

hozza meg döntését! 

 

Várpalota, 2016. január 29.          

 

 

                                                                                    Talabér Márta 

                                                                                     polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. február 18-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

 

…/2016. (II.18.)  képviselő-testületi határozat: 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokra, valamint a települési támogatás és egyéb szociális ellátásokra biztosított 

költségvetési keret 2015. évi felhasználásáról készült beszámolót jelen határozat melléklete szerint 

 

 

e l f o g a d j a . 

 

 

 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2016. február 18.     

 

 

 

 

 

             Talabér Márta                                                                          dr. Ignácz Anita Éva 

              polgármester                                                         jegyző



Melléklet a képviselő-testület  …./2016. (II.18.) határozatához 

B e s z á m o l ó 

 
A települési támogatások és az egyéb szociális ellátások 2015. évi felhasználásának adatairól 

 

Támogatás fajtája 

2015. 01.01-

2015.02.28-

ig a 

támogatásba

n részesült 

(fő) 

Elutasí

-tott 

(fő) 

TELEPÜLÉSI 

TÁMOGATÁSOK 

2015. 03. 01. 

napjától 

támogatásban 

részesült (fő) 

Elutasí 

tott 

(fő) 

2015. évben 

összesen a 

támogatás-

ban 

részesülők 

száma 

2014. évben 

támogatás-

ban 

részesülők 

száma 

2015. évi 

tervezett 

költségvet

ési keret 

(eFt) 

2015. 

évben 

felhasznált 

költségveté

si keret 

(eFt) 

Teljesítés 

% 

Önkormányzati segély 

(létfenntartási, 

919 29 

194 21 

1331 1851 32.000 23.922 74,75  eseti gyógyszer,  36 2 

rendkívüli gyvt,  179 18 

temetési segély) 3 0 

Foglalkoztatást helyettesítő 

tám. 
285 7 

    
15.090 9.561 63,35 

Rendszeres szociális segély 107 0     7.810 5.061 64,80 

Közgyógyellátás 

(méltányos) 
10 2 5 1 15 11 1.000 196 19,6 

Ápolási díj (méltányos) 31 0 13 1 44 48 10.000 7.644 76,44 

Lakásfenntartási támogatás 479 7 234 46 713 987 27.000 15.056 55,76 

Adósságkezelési támogatás 26 0 2 0 28 55 4.000 2.845 71,12 

Elemi károsultak támogatása 0 0 2 0 2 1 500 100 20 

Krízistámogatás 28 7 160 38 188 299 3.000 2.851 95,03 

Gyermekvállalási támogatás 28 0 133 2 161 147 3.000 2.780 92,66 

Köztemetés 3 0 19 0 22 22 2.000 966 48,3 

Lakbértámogatás 9 0 0 0 9 18 900 363 40,33 

Fiatal házasok első lakáshoz 

jutási támogatása 
0 0 8 0 8 11 4.000 3.492 87,3 

ÖSSZESEN       110.300 74.837 67,84 


