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Tájékoztató szociális ellátások változásairól 
 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

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

 

Az átalakítás fő elemei 

- Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra 

kerülnek. 

- Átalakul a finanszírozás rendszere. 

 

A szociális ellátórendszer 2015. március 1-jei átalakításával a jelenleg jegyzői hatáskörben 

lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak 

ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható majd meg: 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint 

- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 

 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a 

járási hivatalok hatáskörébe tartoznak a következő ügykörök: 

- alanyi ápolási díj, 

- időskorúak járadéka, 

- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, 

- egészségügyi szolgáltatásra jogosultság. 

 

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott és 100 %-ban központi költségvetési forrásból 

finanszírozott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az 

önkormányzatok döntenek a települési támogatás keretében. 

 

A szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást az alábbi ellátásokra: 

- lakásfenntartási támogatás, 

- adósságkezelési szolgáltatás, 

- méltányossági ápolási díj, 

- méltányossági közgyógyellátás. 

 

Az önkormányzati segély is átalakul, a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési 

támogatás keretében nyújtható majd támogatás. 

 

Az egyes ellátásokat érintő változások  

 

1. Aktív korúak ellátása 

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos 

hatáskörváltozáson túl – nem várható változás. 

 

A rendszeres szociális segély a jelenlegi formájában 2015. március 1-jétől nem lesz része a 

szociális ellátórendszernek, a jogosulti kör más ellátásokra válhat jogosulttá. Azon személyek 

aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően 

rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek 2015. február 

28-ig az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései szerint felül kell vizsgálnia. 
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A felülvizsgálat eredményeképpen 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális 

segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul: 

- amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra lesznek jogosultak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők és az 

önkormányzati rendeletben foglalt feltételek alapján rendszeres szociális segélyben 

részesülők, 

- a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak az Szt. szabályai szerinti 

egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani 

nem tudók. 

 

2. Lakásfenntartási támogatás 

 

Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt-ből. A 2015. január 1-jén 

folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás 

megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást 

legfeljebb 2015. február 28-ig terjedő időtartamra lehet megállapítani. 

 

A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatást – 

a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. 

február 28-án hatályos szabályok szerint kell nyújtani. 

 

3. Méltányossági közgyógyellátás  

 

Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt-ből, ettől az időponttól 

kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás 

keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. 

 

4. Méltányossági ápolási díj 

 

Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt-ből. Az ellátás biztosítása 

jelenleg sem kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak 

ellátást a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző 

hozzátartozók részére. 

 

5. Önkormányzati segély 

 

Az önkormányzati segély a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatására 

szolgál. Nyújtása jelenleg is kötelező és március 1-jét követően is az lesz, de az elnevezése 

rendkívüli települési támogatásra változik. 

 

 

6. Egyéb ellátások 

 

a) Óvodáztatási támogatás  

 

Nem az Szt-ben szabályozott ellátás, a gyermekvédelmi ellátások közé tartozik. Októberben 

az óvodáztatási támogatás is megszűnik.  
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b) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

Szintén nem az Szt-ben, hanem a gyermekvédelmi törvényben szabályozott ellátás. 

Jogszabályi változás nem várható az ellátás tekintetében.  

 

Települési támogatás 

 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás elnevezése települési támogatás lesz 2015. 

március 1-jétől. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 

önkormányzati rendeletben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. a 

települési támogatás keretében juttatható támogatások körét csak példálózóan sorolja fel. Az 

Szt. rendelkezései szerint települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére, 

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatására a 

rendkívüli települési támogatás fog szolgálni. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet 

meghatározása az önkormányzat jogosultsága. 

 

A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 

rendeletét 2015. február 28-ig kell megalkotnia.  

 

A rendelet megalkotásáról a Tisztelt Lakosságot tájékoztatni fogjuk. 

 

Letenye, 2015. január 27. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea s.k. 

                                                                                                                jegyző 


