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Tárgy:  Beszámoló a települési támogatások és egyéb szociális ellátások 2020. I. félévi 

felhasználásának adatairól 
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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 2020. január 01. és 2020. június 30. 

napja közötti felhasználásáról szóló beszámolómat mellékelten előterjesztem. 

 

A 2020. évi költségvetésben összesen 43.800.000,- Ft-ot különítettünk el a települési támogatások 

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

félévben 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 2020. január 01. és június 30. közötti időszakban 

összesen 111 fő részesült a Rendelet által szabályozott támogatásban. Erre az önkormányzat 

1.893.900,- Ft-ot fordított, ami a rendelkezésre álló keret 31,56%-a. A félév során 6 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 támogatások jogcím szerinti megoszlásáról készült kimutatás adatai alapján 2020. 

január 01. és 2020. június 30. napja között összesen 61 új megállapításra került sor, melyek számszerű 

megoszlása a következő:  

 

távhőre: 19 

vízdíjra: 18 

önkormányzati bérlakás lakbérére: 6 

közös költségre: 8 

áramdíjra: 8 

előrefizetős (feltöltőkártyás) áramra: 2 

gáz: 0 

előrefizetős (feltöltőkártyás) gáz: 0 

 

A támogatások megállapítására minden esetben kizárólag a települési támogatásról és egyéb szociális 

ellátásokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet által előírt sorrendiség alapján kerül sor.   

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

meg. A 2020. I. félév során 15 fő részesült ápolási támogatásban. Erre a célra az I. félév végéig 

2.523.375,- Ft-ot fordított az önkormányzat, ez az éves keret 42,05%-a.  

 

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

gyermekenként évente egy alkalommal tudunk megállapítani. A támogatást a jogosultak döntő 

többsége az I. és II. negyedévben veszi igénybe. Erre a célra az I. félév végéig 500.000,- Ft-ot fordított 

az Önkormányzat, ami a teljes éves keret 62,5%-a. 

 

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

újszülött gyermekek szülei részére állapítjuk meg. A támogatás összege gyermekenként 30.000 forint. 

A 2020. I. félév során 72 újszülött családja jogosult utalványra, összesen 2.160.000,- forint összegben, 

amely az éves keret 43,2 %-a.  

 

Adósságkezelési támogatásra való jogosultsággal 2020. január 01. és 2020. június 30. között 

összesen egy személy rendelkezett, áramdíj hátralék rendezése céljából, még a 2019. évről áthúzódó 

támogatásként 30.480,-Ft összegben, amely támogatás 2020. március 1-jén lejárt.  

 



Krízistámogatást 2020. január 01. és 2020. június 30. napja között 12 fő vett igénybe, 116.45,-Ft 

összegben, ami az éves tervezet 3,88 %-a. Elutasításra nem került sor.  

Az év végén – a még rendelkezésre álló kríziskeret terhére - a rászorulóknak tartós élelmiszer, 

valamint téli időszakban tüzifa kerül megvásárlásra. 

 

A 2020. év I. félév végéig összesen 15 elhunyt köztemetését kellett az Önkormányzatnak 

finanszíroznia. Köztemetésre a vizsgált időszak végéig 1.549.627,-Ft-ot fordítottunk, amely az éves 

keret 61,98 %-a. A köztemetések esetében a temetés költségét az arra köteles hozzátartozóval 

megtérítettjük. Mivel jövedelmi helyzetre való tekintettel a kötelezett kérheti a költségek 

méltányosságból történő elengedését, így a köztemetések teljes összegének visszafizetésére nem 

minden esetben kerül sor.   

 

Összességében elmondható, hogy települési támogatásokra és egyéb szociális ellátásokra a 2020. év   

I. félévének végéig 13.285.898,- forint került felhasználásra, amely az éves előirányzat 30,33 %-a.  

 

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

fogadja el a települési támogatás és egyéb szociális ellátások 2020. I. félévi felhasználásáról szóló 

beszámolót! 

 

 

Várpalota, 2020. szeptember 07.   

 

 

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 2020. szeptember 24-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

 

…/2020. (IX. 24.) 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 2020. I. félévi 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 , 2020. szeptember 24. 

 

 

 

 

 

     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 2020. I. félévi felhasználásának adatairól  

2020. január 01.-2020. június 30. 

 

Támogatás fajtája 

 

 

Támogatásban 

részesült (fő) 

 

 

Elutasított 

(fő) 

2020. évi 

tervezett 

költségvetési 

keret 

Felhasznált 

költségvetési 

keret 

2020.01.01.-

2020.06.30. 

Teljesítés % 

Lakásfenntartási támogatás 111 6 6.000.000 1.893.900 31,56% 

 Ápolási támogatás  15 0 6.000.000 2.523.373 42,05% 

Közgyógyellátási támogatás  9 0 750.000 483.760 64,5% 

Adósságkezelési támogatás 1 0 500.000 30.480 6,09% 

Létfenntartási támogatás 239 7 12.000.000 3.819.000 31.82% 

Gyógyszertámogatás 21 0 500.000 149.308 29,86% 

Temetési támogatás 2 0 300.000 60.000 20% 

Elemi károsultak támogatása 0 0 250.000 0 ---- 

Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 
56 3 800.000 500.000 62,5% 

Krízistámogatás 12 0 3.000.000 116.450 3,88% 

Gyermekvállalási támogatás 72 0 5.000.000 2.160.000 43,2% 

Köztemetés 15 0 2.500.000 1.549.627 61,98% 

Lakbértámogatás 0 0 200.000 0 ---- 

Fiatal házasok első lakáshoz 

jutásának támogatása 
0 0 6.000.000 0 ---- 

ÖSSZESEN 

 

553 16 43.800.000 
13.285.898 

(gyermekvállalási 

támogatással együtt) 
30,33% 

 

 


