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Tisztelt Képviselő-testület!
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul,
így a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény (a továbbiakban:
Szt.) 2015. március 1-jétől jelentős mértékben módosul. A módosítás az Szt. által jelenleg
szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozóan az Szt. 2015. március 1-jétől
nem tartalmaz szabályozást:
-

lakásfenntartási támogatás
adósságkezelési szolgáltatás
méltányossági ápolási díj
méltányossági közgyógyellátás

Az állam a fenti támogatások finanszírozását megszüntette, illetve kivonta a támogatások köréből.
Az önkormányzatoknak viszont lehetőségük van arra, hogy az ellátottak érdekében a rendeletben
szabályozott módon továbbra is biztosítsa ezeket az ellátásokat annak ellenére, hogy az erre
fordított összeget az önkormányzat költségvetéséből kell kigazdálkodni. Önkormányzatunk
továbbra is élni kíván ezzel a lehetőséggel, ezért szükségessé vált az új rendelet megalkotása.
Fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul, a rendkívüli élethelyzetre tekintettel a települési
támogatás keretében nyújtható majd támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az
általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Annak eldöntése, hogy a támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén
nyújt támogatást az önkormányzat, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe
tartozik. . Az önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás –
kivétel a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás – havi
összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat
jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példázóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
a gyógyszer-kiadások viseléséhez
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak
ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében
kétféle ellátástípus lesz:
foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét
legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet tervezetet
elfogadni szíveskedjen.
Monostorapáti, 2015. február 17.
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