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Tisztelt Bizottsági Tagok! 
 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentıs mértékben 
átalakul.  
Néhány kisebb, jogalkalmazást elısegítı módosítás 2015. január 1-jén, az átalakítást érintı fı 
szabályozási elemek március 1-jén lépnek hatályba.  
 
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az 
önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások területén átalakul: 
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2015. március 1-jétıl a járási hivatal hatáskörébe kerül: 
 

- aktív korúak ellátása 
- alanyi ápolási díj (az alapösszegő, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel 

megállapított emelt összegő, valamint a kiemelt ápolási díj), 
- idıskorúak járadéka,  
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

 
A járási hatáskörbe kerülı aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus 
állapítható meg: 

- a foglalkoztatást helyettesítı támogatás 
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban 
rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá). 

 
A foglalkoztatást helyettesítı támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos 
hatáskörváltozáson túl – nem várható változás.  
 
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétıl ebben a formában nem része a szociális 
ellátórendszernek, a jogosulti kör – az átalakítást követıen – más ellátásokra válhat jogosulttá. 
Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét 
megelızıen rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, még a 
jegyzınek kell felülvizsgálnia, 2015. január 1. és 2015. február 28. között, az Szt. 2015. 
március 1-jén hatályos rendelkezései alapján. 
A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétıl a korábban rendszeres szociális 
segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következık szerint alakul:  

• amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 
jogosultak számára elıírt együttmőködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást 
helyettesítı támogatásra lesznek jogosultak: 

• a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltık, és 
• az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 

személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak). 
• a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendı egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak:  
• az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és  
• a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.  
 

Miként a rendszeres szociális segély, úgy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás is az aktív korúak ellátásának részeként lesz megállapítható.  
 
Helyben maradó, de korábbi formában megszőnı ellátási formák: 
 
 2015. március 1-jétıl  

• a lakásfenntartási támogatásra,  
• adósságkezelési szolgáltatásra,  
• méltányossági közgyógyellátásra és a 
• a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre került. 

 
Ettıl az idıponttól kezdıdıen – az átmeneti szabályokban foglaltak kivételével – ezen ellátások 
biztosítása ebben a formában az Szt. alapján nem lehetséges.  



 
Átmeneti szabályok: 
 
A 2014. december 31-ig megállapított lakásfenntartási támogatásokat változatlan feltétellel 
tovább folyósítjuk a megállapított idıpontig. 
A 2015. február 28-ig elbírált méltányossági alapon kiadott közgyógyellátási igazolványok 
érvényesek a jogosultság idejéig. 
 
Az önkormányzatok által biztosított új ellátás neve 2015. március 1-jétıl 
egységesen TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS lesz.  
 
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben 
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 
 
A települési önkormányzat képviselı-testületének a települési támogatás 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenırzésének 
szabályairól szóló rendeletét legkésıbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia. 
 
 
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet 
alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek 
teljesülése esetén milyen összegő támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 
mérlegelési jogkörébe tartozik Az Szt által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a 
képviselı-testület a létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
idıszakosan  vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére rendkívüli 
települési támogatást köteles nyújtani.  A létfenntartást veszélyeztetı élethelyzet, a 
létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen 
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. 
A törvény alapján tulajdonképpen egyetlen kötelezettsége van a képviselı-testületnek, hogy 
rendkívüli települési támogatást szabályrendszerét kidolgozza, minden egyéb e területen csak 
lehetıség. 
 
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan 
sorolja fel: 
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását 

végzı személy részére, 
c) a gyógyszer –kiadások viseléséhez, 
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 
A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésben támogatás biztosított 
azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy fıre jutó adóerı-képesség nem 
haladja meg a 32.0000 Ft-ot 
 
ALSÓNÉMEDI SZOCIÁLIS KIADÁSOKRA NEM KAP KÖLTSÉGVETÉ SI 
TÁMOGATÁST! 
 
 
 



Tisztelt Bizottsági tagok! 
 
Kivételesen nem a teljes rendeletet, csupán a települési támogatás szabályozását küldöm az 
elıterjesztéshez. 
Ennek elsıdleges oka, hogy bennünk sem érett még meg a szabályozás, hiszen a határok elég 
szélesek és nem igazán tudjuk eldöntetni ebben a helyzetben mi a legcélszerőbb:  

• egy szigorú feltételeket rögzítı szabályrendszer, melyben nincs a hatáskör 
gyakorlójának mozgástere 

- elınye: egyértelmő bírálat 
- hátránya: mivel nincs mozgástér, így nem feltétlenül a legrászorultabb és a 

rászorultság alapján részesül benne. 
• viszonylag laza szabályozás, melyben a hatáskör gyakorlójának van mozgástere 

- elınye: a tényleges életvitelhez, rászorultsághoz, élethelyzethez jobban igazítható 
- hátránya: nem lesz, lehet  mindig következetes, ill. fennáll ennek a veszélye. 

 
A részletes szóbeli indoklás után várjuk és kérjük majd véleményüket a szabályozás 
tekintetében. 
 
Az elmúlt idıszakban a szociális törvény helyi pénzbeli ellátásokra vonatkozó része évenként 
változott, így nehéz hosszú távban gondolkodni. 
Az új szabályozás – bármi legyen is az – valószínő még törvényi változás nélkül is 
felülvizsgálatra szorul, hiszen az új rendszer alkalmazhatóságát, tényleges szociális háló 
szerepét nehéz elızetesen megbecsülni.  
A  hivatal és a bizottság napi tapasztalatai alapján pár hónap után át kell tekintetünk a majd 
elfogadott rendeletet. 
A részletes szóbeli indoklás után várom és kérem majd véleményüket a szabályozás 
tekintetében. 
 

Alsónémedi, 2015. február 12. 
 
 

                   Vincze József 
         polgármester 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 
   
    Dr. Percze Tünde 
             jegyző  
 
 
 
 

 


