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Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 

rendelet megalkotása 
 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentősen átalakul a 2015. évben. 

Az átalakítások többsége 2015. március 1-jével lépnek életbe, melyek kihatással vannak 

Önkormányzatunk helyi szociális feladatainak és ellátásának biztosítására. 

 

Az új rendelkezésekkel kikerülnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) hatályából a következő elemek:  

 lakásfenntartási támogatás 

 méltányossági ápolási díj 

 méltányossági közgyógyellátás 

 

Ezen ellátási formákról a továbbiakban az önkormányzatoknak kell dönteni, és rendeletben 

szabályozni az ellátásokra vonatkozó feltételeket, folyósítás szabályait. 

 

Fontos változás még, hogy a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ( foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély ) ellátásának megállapítása járási 

hatáskörbe kerül. 

 

A továbbiakban a helyi szociális feladatok ellátásának, a központi költségvetésből akkor 

biztosított, ha a helyi adóerő képesség nem haladja meg a 32.000,- Ft-ot.  

 

Röviden összefoglaljuk a helyi önkormányzati rendeletbe beépített az Szt-ből kikerült ellátási 

formák főbb szabályait. 

 

1. Rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás: 

A korábban alkalmazott önkormányzati segélyt felváltva kerül bevezetésre. Eltérés, hogy az 

eddigi maximum 4 alkalom helyett évente maximum 2 alkalommal adható. A polgármester 

saját hatáskörben adhatja, méltányossági lehetőséget is tartalmaz. 

 

2. Lakhatáshoz kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás: 

Az ellátás hozzájárul a nehéz helyzetben lévő családok lakhatási feltételeinek javításához 

(rezsiköltség). Igazodik az eddigi lakásfenntartási támogatási jogosultságok szabályaihoz. A 

jövedelemhatár figyelembe veszi a más ellátási formák jövedelemhatárát. Elsősorban pénzben 

kerül megállapításra,  az eljárási jogkört a polgármester gyakorolja.  

 

3. Ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás: 

Az ápolást végző hozzátartozó részére folyósítható az eddig alkalmazott méltányossági 

ápolási díj rendelkezésinek megfelelően. Feltétel, hogy az ápolt helyi lakos legyen és 

életvitelszerűen is Nagycenken lakjon. Havi rendszerességgel, egy év időtartamra kerül 
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megállapításra. Valószínűsíthető, hogy egy kormányrendelet módosítása folytán szolgálati 

időnek kell majd számítani. 

 

4. Gyógyszerköltséghez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás: 

A méltányos közgyógyellátás települési támogatási megfelelője. A havi gyógyszerköltséget és 

a krónikus betegségről szóló orvosi igazolást a kérelmezőnek kell beszerezni. A jogosultsági 

feltételek alkalmazkodnak az eddigi kritériumokhoz.  

 

5. Köztemetés: 

Kötelező tartalmi eleme a rendeletnek, segítséget nyújt, ha az eltemettető szociálisan 

rászoruló. 

 

A rendelet egyéb paragrafusai az eddigi jogalkalmazásnak felelnek meg és visszatekintve a 

szociális és gyermekvédelmi rendelet kellő hatáskört és jogosultságot állapít meg a 

rászorulóknak. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom az önkormányzati rendelet elfogadását! 
 
Nagycenk, 2015. február 18. 

 

 

Percze Szilvia 

                          jegyző 


