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Szerep Község Polgármesterétől 

4163 Szerep, Nagy u. 53. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

az önkormányzat 2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásairól 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016 évi XC. törvény 2. melléklet 

III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím 

alapján Szerep Községi Önkormányzat 2017. évben 34 353 e Ft állami támogatásban 

részesül. A költségvetési törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok n) bekezdése rendelkezik 

a III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályokról.  

„nb) a III.2. jogcím szerinti támogatás a 3. melléklet IV. 6. pont szerinti ellátások önrészére, a 

A III.3., III.5. és III.6. jogcímek szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb 

állami támogatással nem fedezett részére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és 

természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési 

önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható.” 

 

Szerep Községi Önkormányzat esetében a fent megjelölt támogatás a következő feladatokat 

érinti: 

 

1. Rendkívüli települési támogatás 

2017. október 31-ig 2 439 e Ft került felhasználásra, 2017. november 1-21-ig kifizetésre 

került 375 e Ft. Az előzőeket figyelembe véve 2017.11-12. hónapra 800 e Ft kifizetése 

várható. 

 

2. Lakhatási támogatás 

2017. október 31-ig 2 890 e Ft került felhasználásra, így 2017.11-12. hónapra 578 e Ft 

kifizetése várható. 

 

3. Gyógyszertámogatás 

2017. október 31-ig 14 e Ft került felhasználásra, ezért 2017.11-12. hónapra kifizetés nem 

várható. 

 

4. Köztemetés 

2017. október 31-ig 1 760 e Ft került felhasználásra, 2017. november 1-21-ig kifizetésre 

került 170 e Ft. Fentiek alapján 2017.11-12. hónapra 170 e Ft kifizetése várható. 

 

5. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás 2016 

Szállítási költség okozott többletkiadást 137 e Ft összegben. 

 

6. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás 2017 

Az önkormányzat a támogatást megkapta, önerő igény még nem mutatkozott. 

 

7. Erzsébet utalvány 

Az utalványok átadásra kerültek az érintettek részére. 

 

8. BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 

A kiutalt összegeket az Emberi Errőforrás Támogatáskezelő visszautalta az önkormányzat 

részére jogosulatlanság miatt. 

 

9. 70 éven felüliek támogatása 

Kifizetés még nem volt, a költségvetés értelmében 434 e Ft kerül kifizetésre erre a 

feladatra. 
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10. Tanévkezdési támogatás 

1 000 e Ft-ot különített el a testület, melyből 463 e Ft már kifizetésre került. 

 

11. Hozzájárulás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjó-

léti Szolgálat és Központ működéséhez 

2017. október 31-ig 2 827 e Ft került kifizetésre. Püspökladány Város Önkormányzatával 

kötött megállapodás értelmében még 5 732 e Ft-ot meg kell fizetnie az önkormányzatnak. 

 

12. Tanyagondnoki szolgálat 

A feladat ellátására éves szinten 2 500 e Ft állami támogatást kap az önkormányzat, 

melyből 2017. október 31-ig 2 100 e Ft érkezett meg. Ezen felül 102 e Ft szociális 

összevont ágazati pótlék támogatást kapott az önkormányzat. A kiadások között szerepel 

a 2015. évi ellenőrzésből adódó 625 e Ft támogatás visszafizetése is.Az eltelt 10 hónap 

kiadásait figyelembe véve éves szinten 2 793 e Ft többletforrás kifizetése várható. 

 

13. Startmunka 2016, 2017, közfoglalkoztatás, valamint Startmunka és közfoglalkoz-

tatás többletköltsége 

A Startmunka program dologi kiadásai támogatásának mértéke: mezőgazdaság 94%, 

helyi sajátosság 91%. Ezen a soron feltüntetett egyenleg tartalmazza az önerőből 

finanszírozott kiadásokat, illetve a pályázatban el nem számolható többletköltségeket. 

 

14. Gyermekétkeztetés 

Az Óvoda részére az önkormányzat az állami támogatáson felül is nyújt finanszírozást. A 

szociális keret terhére a gyermekétkeztetés többletköltségei elszámolhatók. 2017. október 

31-ig 1 730 e Ft került kifizetésre, az utolsó két hónapra pedig kb. 350 e Ft kifizetés 

várható. 

 

15. Konyhafejlesztés önereje 

A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot 

nyújtott be önkormányzatunk, melyre 32 225 e Ft támogatást adott a központi 

költségvetés. A beruházás megvalósításához szükséges 1 998 e Ft önerő rendelkezésre áll 

a 64/2017. (V. 8.) önkormányzati testületi határozat alapján. 

Az önerő még nem került felhasználásra. 

 

Az 1. melléklet 6. oszlopában látható, hogy még 14 595 e Ft kifizetésének meg kell 

történnie, melynek jelentős tételei: 

- a 100%-os támogatott 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlása, 

- a Segítő Kezek intézmény működési hozzájárulása. 

 

Fent megjelölt összeg kifizetésének 2017. december 31-ig meg kell történnie – a szociális 

célú tüzelőanyag vásárlás kivételével -, az állami támogatás jogszerű felhasználása és 

elszámolhatósága miatt. 

 

Kérem a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Szerep, 2017. november 22. 

 

 

 Tóthné Verő Tünde 

 polgármester 

 


