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A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támoga-
tásokról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 

LXXV. törvény alapján 2014. január 1. napjával hatályba lép az önkormányzati segélyre vonat-

kozó szabályozás. Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik a szociális igazgatásról és szociális ellátá-

sokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) átmeneti és temetési segélyre vonatko-

zó, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezései. 

A törvénymódosítás indokolása szerint „az ellátórendszer átláthatóbbá tétele, valamint az ügyfe-

lek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében javasolt az egyaránt válsághelyzetek kezelé-

sére szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevo-

nása egy ún. önkormányzati segéllyé”. 

Az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontja felhatalmazást ad a települési önkormányzat számára, hogy 

rendeletben szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításá-

nak, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

A települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig kell megalkotnia az önkor-

mányzati segély szabályozását tartalmazó rendeletét. 

A javaslatban az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó önkormányzati szabályozás 

továbbra is kiemelten kezeli a megélhetést nehezítő élethelyzetben levőket (az egyedül élőket, a 

tartós beteg vagy fogyatékos személyt ellátó családokat és a gyermeküket egyedül nevelő szülő-

ket) és a temetésről gondoskodó személyeket. Az egységes rendeleti rendszer( összevonva a szo-

ciális és gyermekvédelmi ) lehetőséget nyújt arra, hogy egy önkormányzati rendelet alkalmazásá-

val a végrehajtás és a későbbi rendelet módosítás egyszerűbbé váljon.  

Az egyes ellátási formáknál a jövedelemhatárokat a Közös Hivatal 3 településénél egységesítet-

tük, ugyanígy a temetési költségekhez történő hozzájárulást , valamint az újszülött támogatást is   

( Nagycenk esetében ez külön rendelet ).  

A hatásköröknél a 30 napnál rövidebb határidőt előíró ellátási formáknál az Egészségügyi és 

Szociális Bizottságot javasolom hatáskört gyakorló szervnek.  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javasolom a rendelet-tervezet megvitatását és annak elfogadását. 
 
 
Nagycenk, 2013. december 12. 
 
 

Csorba János 
polgármester 


