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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 a 2016. I negyedéves 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, 

melyhez 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 negyedév során 308 fő részesül a Rendelet által 

szabályozott támogatásban, mely a tervezett keret 25,41%-a.  

 

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

Az első negyedév során 14 fő részesül a Rendelet szerinti ápolási támogatásban. A Szt. szerinti 2015. 

március 1-jét megelőzően megállapított méltányos ápolási díjban még 9 fő részesül, melyek 

felülvizsgálata a 2016-os év folyamán fog megtörténni. Ápolási támogatásra az első negyedév során 

1.011 eFt-ot fordítottunk, míg a méltányos ápolási díjakra 812 eFt-ot költöttünk, így ez összesen az 

első negyedévben az éves keret 22,78 %-a. 

 

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

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

támogatásra tervezett éves keret 53 %-ban felhasználásra került, mely az év folyamán már jelentősen 

nem fog növekedni. Ennek oka, hogy a kérelmezők már az év elején nagy számban kihasználták ezt az 

egyszeri lehetőséget. 

 

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

gyermekek szülei részére állapítjuk meg. A 2015. november és december hónapban született babák 

részére megállapított támogatás is az első negyedévben került kifizetésre, mint ahogy a 2016. január, 

és február hónapban született babák részére is, így összesen 1.080 eFt összegben került 

ajándékutalvány átadásra, mely az éves keret 36 %-a. 

 

A közgyógyellátási támogatás, adósságkezelési támogatás, krízistámogatás felhasználása az első 

negyedév során elég alacsony volt, ez többek között annak köszönhető, hogy a 2015. évben 

megalkotott szociális rendelet némi változást tartalmaz.  

A közgyógyellátási támogatást teljesen új szabályozás szerint folyósítjuk, ezért még nem lehetett a 

költségvetés tervezésénél pontosan számolni azzal, hogy milyen összegre lesz szükség az év folyamán. 

Remélhetőleg a támogatást a későbbiek során több arra rászoruló ki tudja majd használni.   

Az adósságkezelési támogatás költségvetési keretét nem csökkentettük annak ellenére, hogy a tavalyi 

éves felhasználás 71 % volt és az új rendelet hatályba lépése után mindössze ketten vették igénybe a 

támogatást. Az előzetes felmérésnek köszönhetően várható, hogy az idén több kliens is részt tud venni 

az adósságkezelési szolgáltatásban, így a felhasználás várhatóan növekedni fog. 

A krízistámogatás esetében az alacsony felhasználás oka, hogy az esetek többségében más ellátási 

formával – gyógyszertámogatás, élelmiszercsomag – tudtuk biztosítani a kérelmező rendkívüli 

élethelyzetének megoldását.   

 



A köztemetés alacsony felhasználása azzal magyarázható, hogy a köztemetés költsége – mely egy-egy 

esetben 80-100 ezer forint – a hozzátartozók, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat által 

megfizetésre került.  

 

Összességében elmondható, hogy a 2016. I. negyedévi felhasználás a tervezett keret 21,17 %-a.  

 

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

hozza meg döntését! 

 

 

 

 

Várpalota, 2016. április 11.          

 

 

                                                                                    Talabér Márta 

                                                                                     polgármester 



 

   Várpalota Város Önkormányzati 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésén a következő határozatot 

hozta: 

 

 

 

 

…/2016. (IV.28.)  képviselő-testületi határozat: 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési támogatás és egyéb szociális 

ellátásokra biztosított költségvetési keret 2016. I. negyedévi 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. április 28.     

 

 

 

 

 

             Talabér Márta                                                                          dr. Ignácz Anita Éva 

              polgármester                                                         jegyző 



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

B e s z á m o l ó 

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

 

Támogatás fajtája 
Támogatásban 

részesült (fő) 

Elutasított 

(fő) 

2016. évi 

tervezett 

költségvetési 

keret (eFt) 

Felhasznált 

költségvetési 

keret (eFt) 

Teljesítés 

% 

Lakásfenntartási támogatás 308 10 17.000 4.320 25,41 

 Ápolási támogatás  23 0 8.000 1.823 22,78 

Közgyógyellátási támogatás  4 0 1.000 64 6,40 

Adósságkezelési támogatás 2 0 4.000 84 2,10 

Létfenntartási támogatás 530 17 24.000 5.913 24,63 

Gyógyszertámogatás 22 1 800 169 21,12 

Temetési támogatás 4 0 1.000 156 15,60 

Elemi károsultak támogatása 0 0 500 0 0 

Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 
283 7 2.000 1.060 53,00 

Krízistámogatás 66 11 3.000 175 5,83 

Gyermekvállalási támogatás 54 0 3.000 1.080 36,00 

Köztemetés 5 0 2.000 147 7,35 

Lakbértámogatás 0 0 500 0 0 

Fiatal házasok első lakáshoz 

jutási támogatása 
0 0 4.000 0 0 

ÖSSZESEN   70.800 14.991 21,17 

 


