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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Már 2015-ben tapasztalhattuk, hogy megnövekedett a lakáscélú támogatások iránti igény, 
amellyel egyidejűleg egy módosított állami lakástámogatási rendszert (CSOK) is hatályba 
léptettek. Ehhez igazodva önkormányzatunk is új, helyi lakáscélú támogatásokról szóló 
rendeletet fogadott el március elején, amely fő irányát tekintve az állami CSOK támogatásban 
részesülő családok további, helyi forrásból történő támogatását teszi lehetővé. Azóta is 
folyamatos a helyi lehetőségek iránti érdeklődés, amelyekből számos eredményes eljárás 
realizálódott. Olyan formában is elérte célját a rendelet, hogy három család esetében Komlóra 
történő költözést eredményezett a támogató döntés. 
 
Mindez a számokra lefordítva azt jelenti, hogy az idei költségvetésből eddig 17 esetben 
folyósítottunk pénzbeli támogatást 13,3 M Ft értékben, amelyek 26 fő meglévő gyermeket 
érintettek, és több családnál várható még születendő gyermek.  
 
A teljesség kedvéért meg kell említeni a telekjuttatással kapcsolatos döntések ez évi 
eredményeit is. Eddig három telek ingyenes tulajdonba adásáról döntöttünk, amelyek 9 fő 
meglévő és 2 fő vállalt gyermeket érintettek, és e területen is igaz, hogy Komlóra történő 
költözést is eredményez e támogatási forma. A folyamatban lévő egyeztetések alapján pedig 
borítékolható, hogy sor kerül még idén hasonló döntésekre. 
 
Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ugyanezen testületi ülésen külön 
előterjesztés keretében további jelentős pénzügyi kötelezettségvállalásra teszek javaslatot a 
dávidföldi lakótelkek közművesítése érdekében. 
 
Ne felejtsük el, hogy a CSOK támogatás miatt minden esetben azt vállalják a családok, hogy 
legalább 10 évig életvitelszerűen Komlón fognak élni, az önkormányzati rendelet kapcsán 
pedig azt, hogy minden érintett gyermeket helyi óvodákba és általános iskolába íratnak a 
jövőben.  
 
Még számos vitán felüli eredménye van annak, hogy fiatal családokat sikerül helyben tartanai 
vagy Komlóra költöztetni, amelyhez a 2016-ra előirányzott 15 M Ft-os költségvetési keret a 
következő napirendi pontban tárgyalandó további kérelmek pozitív elbírálásával kimerítésre, 
túllépésre kerülne. Szem előtt tartva a már említett folyamatos érdeklődéseket, javasolom, 
hogy 8 millió forinttal bővítsük a már elfogadott költségvetési keretet. Pénzügyi 
lehetőségeinket tekintve ezzel maximálisan szolgáljuk a családok ez irányú támogatását. 
Fontosnak tartom, hogy mindez úgy legyen időben kommunikálva, hogy zökkenőmentesen 
kerüljön lezárásra a keret felhasználása. Bízom benne, hogy erre idén sor kerül, és minél több 
gyermeket érintve hozhatunk támogató döntéseket. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények ismeretében támogassa a 
határozati javaslatot! 
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t:  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a szociális és egészségügyi bizottság véleményének a figyelembevételével – a 
pénzbeli lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos pótigényről szóló előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza:  
 



1./ A képviselő-testület a lakáscélú támogatásokról szóló tájékoztatót megismerte és 
tudomásul veszi. 

 
2./ A költségvetés kereteit figyelembe véve a beérkezett és még várható el nem bírált 

igények fedezetének biztosítására az eredeti 15 M Ft keretösszeget 8 M Ft-tal 23 M Ft-
ra emeli fel. Az előirányzat növekmény fedezeteként a Települési segély 
(Munkanélküli aktív korúak ellátása) előirányzatot jelöli meg. A program 
folytatásához szükséges pénzügyi fedezetről a 2017. évi költségvetési rendelet 
elfogadása során dönt. 

 
3./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az érintettek értesítéséről gondoskodjon. 
 
4./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 

soron következő költségvetési rendeletmódosítás során gondoskodjon. 
 

Határid ő:  azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester, 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2016. július 11. 
 
 
        Polics József 
                   polgármester 


