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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. április  14-én tartandó ülésére 

 

A települési Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési  

támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igényléséről. 

  
Az előterjesztést készítette: Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont 

szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására, ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra. 

 

A támogatási igényt a 2015. március 1. - 2015. szeptember 30. közötti önkormányzati 

kifizetésekhez 2015. április 15-ig lehet benyújtani. 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás, amely kizárólag a 

települési támogatások kifizetésére fordítható. 

 

A támogatás az alábbi segélyezési formákra igényelhetők: 

- Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

- Települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az 

ápolását, gondozását végző személy részére 

- Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez 

- Települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 

személyek részére 

- Települési támogatás temetési költségek finanszírozásához 

- Rendkívüli települési támogatásokhoz 

- Települési támogatás egyéb célokra 

 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 22.700 ezer forint összegű vissza nem térítendő 

támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
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2014. évi C. törvény 3. melléklet III.4. pontjában megállapított, rendkívüli 

önkormányzati támogatások keretében a rendkívüli szociális támogatásra, a kérelem 

indokaként az alábbi egyedi szempontokat és összegeket jelöli meg: 

-  Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

           1.500 eFt 

-  Települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az 

ápolását, gondozását végző személy részére     1.200 eFt 

- Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez  2.500 eFt 

- Települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 

személyek részére               500 eFt 

- Települési támogatás temetési költségek finanszírozásához  1.500 eFt 

- Rendkívüli települési támogatás      5.500 eFt 

- Települési támogatás egyéb célokra             10.000 eFt 

Összesen:           22.700 eFt 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló adatszolgáltatást 

a pénzügyi osztállyal készíttesse el, a Magyar Államkincstárhoz való továbbításról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. április 15. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

 

Füzesgyarmat, 2015. április 8. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Bere Károly  

                                                                                                                   polgármester                                                           


