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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 2019. január 01. és 2019. március 31. 

napja közötti felhasználásáról szóló beszámolómat mellékelten előterjesztem. 

 

A 2019. évi költségvetésben összesen 47.000.000,- Ft-ot különítettünk el a települési támogatások 

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

I. negyedévben teljesített támogatások részletes adatait, melyekhez az alábbi szöveges kiegészítést 

teszem. 

 

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 az I. negyedév során 386.000,- forintot fordított az 

Önkormányzat, ami a teljes éves keret 38,6 %-a. 

 

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

újszülött gyermekek szülei részére állapítjuk meg. A 2019. év első két hónapjában 17 újszülött 

családja részesült 30.000 Ft értékű utalványban, összesen 510.000,- forint értékben, amely az éves 

keret 11,3%-a. A központi népesség-nyilvántartásból a születésekről szóló tájékoztatás általában a 

tárgyhónapot követő hónap utolsó harmadában érkezik meg, ezért a márciusban születettekről az 

előterjesztés készítésének időpontjában még nem állt rendelkezésre adat. A tavalyi év azonos 

időszakában 24 újszülött családja részére biztosított támogatást Várpalota Város Önkormányzata 

(szintén csak az év első két hónapjában).  

 

Gyógyszertámogatásra személyenként, illetve családonként 10.000,- forintos éves keretet biztosít a 

Rendelet. Erre az első negyedév végéig 155.265,- forintot fordított az Önkormányzat, amely az éves 

keret 31,1%-a. A tavalyi év azonos időszakában ugyanez az arány 43,1% volt. Általában azok a 

létfenntartási támogatásra is jogosult személyek kérelmezik a támogatás megállapítását, akiknek 

nehézséget okoz az eseti jelleggel kiírt gyógyszer kiváltása önmaguk vagy beteg gyermekük számára.     

 

Adósságkezelési támogatásra való jogosultsággal 2019. január 01. és 2019. március 31. között 

összesen öt személy rendelkezett, ebből a 2019. év I. negyedéve során két új megállapítás történt. 

2019. március 31. napján öt aktív együttműködés volt folyamatban, három közös költség, egy áramdíj, 

egy pedig vízdíj hátralék rendezése céljából.  

 

Krízistámogatást 2019. január 01. és 2019. március 31. napja között 15 fő vett igénybe, elutasításra a 

negyedév során nem került sor. Erre a célra a negyedév végéig 275.230,- forint, az éves keret 9,2%-a 

került felhasználásra, ami arányában megközelítőleg egyezik a tavalyi év azonos időszakának 7%-os 

adatával.  

 

A fűtési időszak lezárultával befejeződött a krízisfa juttatás biztosítása. A nehéz helyzetben lévő 

várpalotai lakosok számára 2018/2019. telén összesen 124 x 5 mázsa tűzifa került kiszállításra. A 

krízisfa juttatásra a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tesz írásban javaslatot, ezt követően minden 

megállapításról határozat készül. A kiszállításra ezen határozatok alapján kerül sor. A támogatásokhoz 

szükséges tűzifa a 2018. évi keret terhére az elmúlt évben került beszerzésre.  

 

A 2019. év I. negyedéve során 3 elhunyt köztemetését kellett az Önkormányzatnak finanszíroznia. 

Köztemetésre a vizsgált időszak végéig 277.941,- Ft fordítódott, amely az éves keret 11,1 %-a. A 

2018. év azonos időszakában öt közköltséges temetés ügyében történt intézkedés, amelyekre a 

2.700.000 Ft,- összegű költségvetési keretösszeg 17,1%-a került felhasználásra.  

 



Összességében elmondható, hogy települési támogatásokra és egyéb szociális ellátásokra a 2019. év   

I. negyedévének végéig  6.748.724,- forint került felhasználásra, amely az éves előirányzat        

14,4 %-a.  

 

 

 

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

fogadja el a 2019. I. negyedévéről szóló beszámolót! 

 

 

 

 

Várpalota, 2019. április 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 2019. április 26-i ülésén a következő határozatot 

hozta: 

 

 

 

 

…/2019. (IV. 26.) 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 2019. I. negyedévi felhasználásáról készült beszámolót jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal 

 

 

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 , 2019. április 26.  

 

 

 

 

 

     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 2019. I. negyedévi felhasználásának adatairól  

2019. január 01.-2019. március 31. 

 

Támogatás fajtája 

 

Támogatásban 

részesült (fő) 

 

 

 

Elutasított 

(fő) 

2019. évi 

költségvetési 

keret 

Felhasznált 

költségvetési 

keret 

2019.01.01.-

2019.03.31. 

Teljesítés % 

Lakásfenntartási támogatás 125 3 7.000.000 1.324.050 18,9% 

 Ápolási támogatás  20 0 6.500.000 1.420.440 21,9% 

Közgyógyellátási támogatás  8 0 850.000 148.332 17,4% 

Adósságkezelési támogatás 5 0 700.000 149.966 21,5% 

Létfenntartási támogatás 252 6 13.500.000 2.071.500 15,3% 

Gyógyszertámogatás 23 0 500.000 155.265 31,1% 

Temetési támogatás 1 0 500.000 30.000 6% 

Elemi károsultak támogatása 
 

0 

 

0 250.000 0 - 

Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 
51 3 1.000.000 386.000 38,6% 

Krízistámogatás 15 0 3.000.000 275.230 9,2% 

Gyermekvállalási támogatás 

 

17 
(a márciusi 

újszülöttek nélkül) 

 

0 4.500.000 510.000 11,3% 

Köztemetés 
 

3 

 

0 
2.500.000 

277.941 
 

11,1% 

Lakbértámogatás 0 0 200.000 0 0 

Fiatal házasok első lakáshoz 

jutásának támogatása 
0 0 6.000.000 0 0 

ÖSSZESEN 
 

520 

 

12 47.000.000 6.748.724 14,4% 

 


