
3. NAPIREND Ügyiratszám: BSZ/1238/2019. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Képviselő-testület 2019. november 21-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Karácsonyi támogatás megállapítása 

 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

Előkészítette: Dresselné Steiner Ibolya ügyintéző 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (II. 29.) 

önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdése biztosít lehetőséget a Képviselő-testület számára, 

hogy évente két alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül általános települési 

támogatást nyújthat. 

 

A hagyományoknak megfelelően az önkormányzat minden évben karácsony előtt, az 

ünnephez kapcsolódóan, eseti települési normatív támogatást biztosít a Balatonszepezd 

községben adott év január 1-jén állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen a 

településen élő  

 62. életévüket betöltött idős lakosok (az önkormányzat a nyugdíjasokról nem 

rendelkezik nyilvántartással),  

 rokkantsági, fogyatékossági, rehabilitációs ellátottak,  

 valamint azon gyermekek részére, akiket valamelyik szülője egyedül nevel,  

 és a három vagy több gyermekes családok gyermekei részére. 

  

A népességnyilvántartásból lekért adatok alapján ebben az évben a támogatásra jogosultak 

száma 134 fő. 

 

A támogatás összege már évek óta 7.000,-Ft/fő/gyermek volt, ezért javaslom, hogy ezt az 

összeget emeljük 8.000,- Ft-ra. 

 

Javasolt, hogy a támogatás az elmúlt év gyakorlatának megfelelően számlára vagy lakcímre 

történő utalással kerüljön kifizetésre. 

 

A karácsonyi támogatás anyagi fedezetét a 2019. évi költségvetés tartalmazza. 

 

A karácsonyi támogatást az önkormányzat jövedelemhatártól függetlenül biztosítja, de a 

kifizetéséhez nyilatkozatot szükséges kitölteni. 

 

A támogatással kapcsolatos nyilatkozat benyújtásának határidejét 2019. november 30-ig, a 

támogatás kifizetésének határidejét pedig december 10-ig javasolt megállapítani. 

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

szíveskedjen. 
 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Balatonszepezd község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdése 

alapján egyszeri normatív települési támogatásban részesíti a 



községben 2019. január 1-jén állandó lakcímmel rendelkező, 

életvitelszerűen a településen élő 

  62. életévüket betöltött idős lakosokat,  

 rokkantsági, fogyatékossági, rehabilitációs 

ellátottakat,  

 valamint azon gyermekeket, akiket valamelyik 

szülője egyedül nevel,  

 és a három vagy több gyermekes családok 

gyermekeit. 

 

A támogatás összege: 8.000,- Ft/fő/gyermek. 

 

A támogatás kifizetése számlaszámra vagy lakcímre történő 

utalással történik.  

 

A települési támogatás igénylésével kapcsolatos adatlapokat 

2019. november 30-ig lehet benyújtani a Zánkai Közös 

Önkormányzati Hivatalba. 

 

A Képviselő-testület a támogatás anyagi fedezetét 2019. évi 

költségvetéséből biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az érintettek 

részére a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. december 10. 

Felelős: jegyző 
 

  

Zánka, 2019. november 12. 

 

 

 dr. Sebestyén László  

polgármester 
 


