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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. december 5-ei rendkívüli testületi ülésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: KARÁCSONYI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL DÖNTÉS.  

 
 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi – polgármester 

Előkészítette: Zsapka Beáta - kirendeltség-vezető 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottsága és a Szociális, Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottsága együttes ülésén tárgyalta 

meg a 2018. évi költségvetés módosítását. 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a karácsonyi 

támogatásról az alábbiakban rendelkezik: 

 

12/C. §  (1) Gyermekek és fiatalkorúak karácsonyi támogatása a gyermekek és fiatalkorúak 

részére biztosított egyszeri támogatás. 

(2) Gyermekek és fiatalkorúak karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi 

együttes feltételeknek megfelel: 

a)1 aki tárgyév január 1-jétől balatonakarattyai bejelentett lakóhellyel rendelkezik, ez alól 

kivétel az év közben született gyermek. 

b) a tárgyévben 0-18 éves korú. 

(3)2 A személyiadat-és lakcímnyilvántartás adataival történő egyeztetés után a jogosultak 

értesítése, illetve az egyszeri támogatás kifizetése tárgyév december hónapjában házi 

pénztárból való személyes átvétel útján a gyermek és fiatalkorú törvényes képviselője veheti 

át. 

(4) A támogatás mértéke december hónapban egy alkalommal 10.000,- Ft 

 

12/D. §  (1) Időskorúak karácsonyi támogatása az idős személyek részére biztosított egyszeri 

támogatás. 

(2) Időskorúak karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes 

feltételeknek megfelel: 

a) 3 aki tárgyév január 1-jétől balatonakarattyai bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

b) 65. életévét a tárgyévben betöltötte. 

(3)4 A személyiadat-és lakcímnyilvántartás adataival történő egyeztetés után a jogosultak 

értesítése, illetve az egyszeri támogatás kifizetése tárgyév december hónapjában házi 

pénztárból való személyes átvétel útján történik. 

 

(4) A támogatás mértéke december hónapban egy alkalommal 10.000,- Ft 

 

Tájékozatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tavalyi évben a 65 évnél idősebb 241 fő, a 

0-18 éves korúak 133 fő volt összesen: 374 fő, az idei évben a 65 év felettiek létszáma 240 fő 

a 0-18 éves korú gyermekek száma 128 fő összesen: 368 fő. A szociális normatíva támogatás 

maradvány 2.500.000,- ft. A tavalyi évben 2.950.000,-. ft lett kifizetve. A támogatás összege 

10.000,- Ft/fő volt. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság arról döntött, hogy a karácsonyi 

támogatás mértéke és a támogatásra jogosultak köre a 2017. évhez képest ne változzon, azaz 

10 ezer forint kerüljön kifizetésre a rendeletben foglaltak alapján. 

                                                 
 

 

 

 



A kifizetéshez, a tavalyi összeg erejéig az előirányzat rendelkezésre áll, az esetleges 

növekményt a tartalékból tudja fedezni az Önkormányzat. 

 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen. 

 

 

 

 

      Tisztelettel: 

              Matolcsy Gyöngyi 

         polgármester 

 


