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Személyi juttatások K1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

Dologi kiadások K3

családi ellátások K42                             -      

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44

cukorbetegek támogatása K44

helyi megállapítású ápolási díj  [Szoctv. 43/B. §]  K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46

lakbértámogatás K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 

[Szoctv. 55/A. § (3) bek.]
K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] K48

átmeneti segély [Szoctv. 45.§] K48

temetési segély [Szoctv. 46.§] K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] K48

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] K48

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} K48

köztemetés [Szoctv. 48.§] K48 -                       -                            130 360               

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott 

pénzügyi ellátás
K48

4 955 000          5 589 993               5 459 633            

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott 

természetbeni ellátás
K48

Egyéb nem intézményi ellátások K48 4 955 000          5 589 993               5 589 993            

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4 955 000      5 589 993           5 589 993        

Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)


