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  A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

Tárgy:  Beszámoló a települési támogatások és egyéb szociális ellátások 2018. I-III. negyedévi 

felhasználásának adatairól 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző 

                       Finta Andrea szociális ügyintéző 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

Humán Erőforrás Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Inota Városrész Önkormányzó Testülete 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

                Bérczes Beáta                                                   dr. Ignácz Anita Éva 

                  jogi előadó                    jegyző 
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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 a szociális ellátásokra fordított keret 2018. január 01. és 2018. szeptember 30. 

napja közötti felhasználásáról szóló beszámolómat mellékelten előterjesztem. 

 

A 2018. évi költségvetésben összesen 49.350.000,- Ft-ot különítettünk el a települési támogatások 

iránti igények kielégítésére. Az előterjesztés határozati javaslatához mellékelt táblázat tartalmazza a 

III. negyedév végéig 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 2018. január 01. és szeptember 30. közötti időszakban 

összesen 180 fő részesült a Rendelet által szabályozott támogatásban. Erre az önkormányzat 

4.280.900,- forintot fordított, ami a rendelkezésre álló keret 53,5 %-a. A vizsgált időszakban 10 

esetben történt elutasítás, melyek oka általában az volt, hogy az igénylő számára korábban már 

megállapításra került a támogatás és hosszabbítási kérelmét túl korán nyújtotta be vagy az igénylő 

jövedelme meghaladta a rendelet által előírt jövedelemhatárt.  

 

A lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek esetében a 2018. január 01. és             

2018. szeptember 30. napja között történt megállapítások megoszlását az alábbiak szerint 

részletezem:  

 

 Megállapítások 2018.01.01.-

2018.09.30. között  

III. negyedévi új megállapítások 

Távhőre 25 5 

Önk. lakás lakbérére 6 2 

Vízdíjra 47 8 

Közös költségre 12 4 

Áramra 13 2 

Előrefizetős áramra 3 2 

Előrefizetős gázra 0 0 

Gázra 0 0 

Összesen 106 23 

 

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatások megállapítása minden esetben a 

Rendeletben foglalt sorrendiségnek megfelelően történik.  

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

meg. A 2018. III. negyedév végéig 27 fő részesült ápolási támogatásban. Erre a célra a vizsgált 

időszakban 4.376.272,-Ft-ot fordított az önkormányzat, ez az éves keret 97,2 %-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 a III. negyedév végéig összesen 824.000,- forintot 

fordított az Önkormányzat, ami a teljes éves keret 58,8 %-a. 

 



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

újszülött gyermekek szülei részére állapítjuk meg. Az idei évtől a támogatás összege gyermekenként 

20.000 forintról 30.000 forintra emelkedett. 2018. szeptember 30. napjáig 117 újszülött családja 

részesült utalványban, összesen 3.510.000,- forint értékben, amely az éves keret  78%-a. 

 

Adósságkezelési támogatásra való jogosultsággal 2018. január 01. és 2018. szeptember 30. között 

összesen hét személy rendelkezett. A III. negyedév során egy új megállapítás történt, mely azonban 

már le is járt, mert az ügyfél a hátralék rá eső részét – a rendelet által lehetővé tett módon - egy 

összegben tejesíteni tudta. 2018. szeptember 30. napján négy aktív együttműködés van folyamatban.  

 

Krízistámogatást 2018. január 01. és 2018. szeptember 30. napja között 58 fő vette igénybe, további 

5 esetben történt elutasítás. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat előzetes szűrésének köszönhetően 

ritkán kerül sor elutasításra. Amennyiben mégis, akkor általában megállapítható a kérelmezőnek más 

támogatási forma, jellemzően gyógyszertámogatás. A vizsgált időszakban felhasznált támogatás 

összege 864.660,- forint volt, az éves keret 28,8%-a. A krízistámogatásra rendelkezésre álló 

keretösszeg egy részéből kerül sor év végéig a rászoruló családok részére tartós élelmiszer, illetve 

tűzifa beszerzésére is, amely folyamatban van.  

 

2018. szeptember 30. napjáig összesen 20 elhunyt köztemetése ügyében kellett az Önkormányzatnak 

intézkednie. Köztemetésekre a vizsgált időszak végéig 1.476.600,- forintot fordítottunk, amely az éves 

keret 54,7%-a.  

 

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására idén hét pályázat érkezett, melyek mindegyike a 

rendelet szerint odaítélhető legmagasabb összegű, 600.000,- forintos támogatásban részesült. Az 

egyéb költségekkel együtt így az erre fordított összeg 4.476.500,- forint, a költségvetési keret 74,6%-a 

volt.  

 

Összességében elmondható, hogy települési támogatásokra és egyéb szociális ellátásokra a           

2018. év III. negyedévének végéig 30.356.867,- forint került felhasználásra, amely az éves 

előirányzat 61,5 %-a.  

 

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

fogadja el a 2018. I.-III. negyedévéről szóló beszámolót! 

 

 

 

Várpalota, 2018. november 09.   

 

 

 

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 2018. november 29-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

…/2018. (XI.29.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t : 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési támogatásokra és az egyéb szociális 

ellátásokra biztosított költségvetési keret 2018. 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 , 2018. november 29. 

 

 

 

 

 

     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 2018. I. félévi felhasználásának adatairól  

2018. január 01.-2018. szeptember 30. 

 

Támogatás fajtája 

 

 

Támogatásban 

részesült (fő) 

 

 

Elutasított 

(fő) 

2018. évi 

tervezett 

költségvetési 

keret 

Felhasznált 

költségvetési 

keret 

2018.01.01.-

2018.09.30. 

Teljesítés % 

Lakásfenntartási támogatás 180 10 8.000.000 4.280.900 53,5% 

 Ápolási támogatás  27 0 4.500.000 4.376.272 97,2% 

Közgyógyellátási támogatás  9 0 1.000.000 496.000 49,6% 

Adósságkezelési támogatás 7 0 700.000 359.035 51,3% 

Létfenntartási támogatás 389 7 16.000.000 9.256.500 57,8% 

Gyógyszertámogatás 56 2 500.000 316.400 63.3% 

Temetési támogatás 5 0 600.000 120.000 20% 

Elemi károsultak támogatása 
 

0 

 

0 250.000 0 - 

Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 
190 2 1.400.000 824.000 58.8% 

Krízistámogatás 58 5 3.000.000 864.660 28.8% 

Gyermekvállalási támogatás 
 

117 

 

0 4.500.000 3.510.000 78% 

Köztemetés 
 

20 

 

0 
2.700.000 

 

1.476.600 
54.7% 

Lakbértámogatás 0 0 200.000 0 0 

Fiatal házasok első lakáshoz 

jutásának támogatása 
7 0 6.000. 000 4.476.500 74.6% 

ÖSSZESEN 
 

1065 

 

26 49.350.000 30.356.867 61,5% 

 


