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ELŐTERJESZTÉS  
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

2018. március 22-i ülésére  
 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  Megállapodás az állami támogatások igénybevétele és az utalások ütemezése 

tárgyában 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző 

Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző 

 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 

 

Pénzügyi Bizottság 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

 

 

 Bérczes Beáta dr. Ignácz Anita Éva 

 jogi előadó jegyző 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Várpalotai Polgármesteri Hivatal a Térségi Népjóléti Gondozási Központ (a továbbiakban: 

TNGK) feladatai 2018. évi ellátására 2017. év decemberében az alábbi állami támogatásokat 

igényelte meg: 

 

- család- és gyermekjóléti szolgálat 15.640.000,- Ft 

- család- és gyermekjóléti központ 15.510.000,- Ft 

- időskorúak nappali ellátása 1.090.000,- Ft 

- szociális étkezés 8.304.000,- Ft 

- házi segítségnyújtás 34.320.000,- Ft 

- fogyatékos személyek nappali ellátása 11.075.000,- Ft 

- pszichiátriai betegek nappali ellátása 5.890.000,- Ft 

- demens személyek nappali ellátása 2.000.000,- Ft 

Összesen: 93.829.000,- Ft 

 

 

Mivel a feladatok ellátását végző TNGK a Társulás fenntartásában működik, megállapodást kell 

kötni a feladatra járó állami támogatások Társulás részére történő átadása tárgyában. A támogatási 

összeget a Várpalotai Polgármesteri Hivatal részére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 

MÁK) a nettó finanszírozás szabályai szerint utalja. A megállapodás nem tartalmazhat konkrét 

összegeket, mivel azok pontos összege előzetesen nem ismert, a megigényelt összegnek az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 4. 

mellékletében foglaltak szerint számított – adott hónapra járó – része még korrigálásra kell, hogy 

kerüljön a TNGK dolgozói után járó bérkompenzáció összegével (+), a TNGK nettósítási 

különbözetével (-), illetve a Társulás nettósítási különbözetével (-). 

 

A normatív támogatásokon felül a TNGK finanszírozását önkormányzati támogatással kell 

kiegészíteni, melynek utalása a megkötendő megállapodás szerint az állami támogatás utalásával 

egyidejűleg, annak ütemezése szerint történik. Az önkormányzati támogatás összege: 124.412.478,- 

Ft. 

 

 

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa szintén a 2018. márciusi ülésén fogja a 

Társulás és Várpalota Város Önkormányzata között az állami támogatások igénybevétele és az 

utalások ütemezése tárgyában kötendő megállapodást jóváhagyni. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el! 

 

 

Várpalota,  2018. március 09. 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta 

 polgármester 
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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI Határozati javaslat 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.  

Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 592-676 

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. március 22-i ülésén meghozta a 

következő határozatot: 

 

 

.../2018. (III. 22.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

 

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulása és Várpalota Város Önkormányzata között az állami támogatások igénybevétele és az 

utalások ütemezése tárgyában 2018. évre kötendő megállapodást, egyben felhatalmazza az 

alpolgármestert a megállapodás aláírására. 

 

2) A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Katona Csaba alpolgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

 

Várpalota,  2018. március 22. 

 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 

 



Melléklet a Képviselő-testület  …/2018. (III. 22.) határozatához 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE, ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 

NYÚJTÁSA, ÉS AZ UTALÁSOK ÜTEMEZÉSE TÁRGYÁBAN 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

Várpalota Város Önkormányzata (székhely: Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39., adószám: 

15734123-2-19, képviseli: Katona Csaba alpolgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről  

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (székhely: Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39., adószám: 

15589167-1-19, képviseli: Campanari-Talabér Márta a Társulási Tanács elnöke) – a továbbiakban: 

Társulás 

 

a továbbiakban együttesen: Felek 

 

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

 

1) Felek rögzítik, hogy a Társulás tartja fenn és működteti a Térségi Népjóléti Gondozási 

Központot (a továbbiakban: TNGK), amely egységes közös szociális intézményként 

szociális és gyermekjóléti feladatokat lát el Várpalota, Ősi, Öskü, Tés és Jásd települések 

részére, külön megállapodás szerint. 

 

2) Felek rögzítik, hogy a Várpalotai Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti 

feladatainak ellátására jogszabály által kötelezett, a TNGK által ellátott feladatok 2018. évi 

finanszírozására Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 

törvényben foglaltak alapján az alábbiak szerint állami támogatást igényelt: 

 

- család- és gyermekjóléti szolgálat 15.640.000,- Ft 

- család- és gyermekjóléti központ 15.510.000,- Ft 

- időskorúak nappali ellátása 1.090.000,- Ft 

- szociális étkezés 8.304.000,- Ft 

- házi segítségnyújtás 34.320.000,- Ft 

- fogyatékos személyek nappali ellátása 11.075.000,- Ft 

- pszichiátriai betegek nappali ellátása 5.890.000,- Ft 

- demens személyek nappali ellátása 2.000.000,- Ft 

Összesen: 93.829.000,- Ft 

 

 

 

3) Felek megállapodnak, hogy a TNGK feladat-ellátásának finanszírozására járó és a 

Várpalotai Polgármesteri Hivatal igénylésére folyósított állami támogatást Várpalota Város 

Önkormányzata átadja a Társulás részére. 

 

4) Felek rögzítik, hogy a TNGK működtetése az állami támogatáson felüli finanszírozást is 

igényel. Az Önkormányzat vállalja, hogy az intézmény finanszírozására a Társulás részére 
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önkormányzati támogatást biztosít, mindösszesen: 124.412.478,- Ft összegben. 

 

5) Felek megállapodnak, hogy az állami és az önkormányzati támogatás átadása a Társulás 

bankszámlájára utalással, a következőkben részletezett ütemezés szerint történik (nettósítás 

nélküli összegek): 

 
2018. év % Állami támogatás: 

Ft 

Önkormányzati 

támogatás: 

Ft 

Átutalás határideje: 

január 12% 11.259.480,- 14.929.497,- 2018. január 31. 

február  8% 7.506.320,- 9.952.998,- 2018. február 28. 

március 8% 7.506.320,- 9.952.998,- 2018. március 29. 

április 8% 7.506.320,- 9.952.998,- 2018. április 30. 

május 8% 7.506.320,- 9.952.998,- 2018. május 31. 

június 8% 7.506.320,- 9.952.998,- 2018. június 29. 

július 8% 7.506.320,- 9.952.998,- 2018. július 31. 

augusztus 8% 7.506.320,- 9.952.998,- 2018. augusztus 31. 

szeptember 8% 7.506.320,- 9.952.998,- 2018. szeptember 28. 

október 8% 7.506.320,- 9.952.999,- 2018. október 31. 

november 8% 7.506.320,- 9.952.999,- 2018. november 30. 

december 8% 7.506.320,- 9.952.999,- 2018. december 31. 

Összesen: 100% 93.829.000,- 124.412.478,-  

 

6) Az 5) pontban foglaltak szerinti, az egyes hónapokra járó időarányos összeg meghatározása 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet 4. mellékletében foglaltak („A nettó finanszírozás ütemezése”) és a MÁK 

mindenkori elszámolása alapján történik a következők szerint: 

A TNGK feladatellátására járó állami támogatás összegét növelni kell a TNGK dolgozói 

után járó bérkompenzáció összegével, csökkenteni kell a TNGK nettósítási különbözetével, 

illetve csökkenteni kell a Társulás nettósítási különbözetével. 

 

7) Jelen megállapodás a Felek aláírásával, a később aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba. 

A hatálybalépés napja: …………………………………………… 

 

8) Jelen megállapodást jóváhagyó határozatok: 

 

 …../2017. (III. ….) Társulási Tanács határozat 

 …./2017. (III. 22.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének határozata 

 

 

Jelen megállapodást a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Várpalota,  2018. március …..  
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Várpalota Város Önkormányzata  

képviseletében: Ellenjegyző: 

 

 

 Katona Csaba dr. Ignácz Anita Éva 

 alpolgármester jegyző 

 

 

 Pénzügyi ellenjegyző:  

 

                                                                           Szabó Mónika 

                pénzügyi irodavezető 

 

 

 

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 

képviseletében: Ellenjegyző:  

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta Sándor Tamás  

 a Társulási Tanács elnöke aljegyző 

 

 

 Pénzügyi ellenjegyző:  

 

Pecánkáné Szőke Judit 

költségvetési ügyintéző 

 

 

 

 


