
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, amely a Magyar Közlöny 2014. évi 184. 
számában kihirdetésre került. Ez a törvény tartalmazta többek között a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: törvény) módosítását, 
melynek értelmében 2015. március 1. napjától lépett életbe a szociális segélyezés új 
rendszere.  
 
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási 
hivatal hatáskörébe került 2015. március 1-jétől.  
Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított 
támogatás. 
A törvény szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó 
nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy. 
A törvény alapján aktív korúak ellátására jogosult az a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, 
aktív korú személy, akinek megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet 
nem folytat.  
Az aktív korúak ellátása egy keretjellegű ellátás, amelynek keretében kétféle pénzbeli ellátás 
nyújtható: 

 a foglalkoztatást helyettesítő támogatás biztosítható a foglalkoztatható aktív korú 
személyek számára, 

 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás biztosítható azoknak a 
személyeknek, akik nem alkalmasak munkavégzésre az egészségkárosodásuk miatt, 
vagy mert 14 éven aluli gyermekük felügyelete másképp nem megoldható. 

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől nem része a szociális ellátórendszernek, a 
korábbi jogosulti kör – az átalakítást és felülvizsgálatot követően – más ellátásokra válhatott 
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. január 1. és 2015. február 28. között felül kellett vizsgálnia.  A 
felülvizsgálat eredményeként vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lettek jogosultak, az egyéb 
jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén.  Amennyiben a jogosultsági feltételek nem 
álltak fenn, az ellátásra való jogosultságot 2015. február 28. napjával meg kell szüntetni.  
 
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályi kötelezettségnek eleget 
téve megalkotta 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletét a települési támogatás és az 
önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól. 
 
A törvény értelmében a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott 
pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve tehát 2015. március 1-jétől egységesen 
települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzat az általa támogatandónak 
ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az önkormányzat 
kötelezettsége abban állt, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. 



 
A lakásfenntartási támogatás 2015. március 1. napjától kikerült a törvényből, ettől az 
időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Az önkormányzat a továbbiakban a 
települési támogatás keretében biztosít támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez, a korábbi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeinek 
változatlan hagyásával. 

A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a törvényből, 
ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem kötelező. Az önkormányzat 
gyógyszertámogatás elnevezéssel települési támogatás keretében biztosít támogatást a 
gyógyszerkiadások viseléséhez. 

A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a törvényből. Az 
ellátás biztosítása a települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező, Palotáson 
jelenleg sem volt igényelhető méltányossági ápolási díj. 

A törvény 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, ez a korábbi önkormányzati segélyt váltja fel.  

A rendkívüli települési támogatás helyi rendeletünk alapján nemcsak pénzben, hanem 
természetben is nyújtható (élelmiszercsomag, ruházat és lábbeli vásárlása, közüzemi díj 
kifizetése). 

Településünkön a korábbi szociális ellátási formák közül továbbra is igényelhető lesz a 
gyermek születését követő 60 napon belül az újszülöttek részére települési támogatás, 
valamint elhunyt hozzátartozó eltemettetési költségeihez temetési települési támogatás. 

 A 2015. évi költségvetési finanszírozásra tekintettel az idei évben igényelhető településünkön 
az óvodai és iskolakezdési települési támogatás, amely támogatás évente egy alkalommal 
alanyi jogon megállapítható, összege évente gyermekenként az önkormányzat költségvetési 
rendeletében kerül meghatározásra, ha a gyermek óvodai nevelésben vesz részt vagy alsó-, 
közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tanulmányokat folytat. Óvodások és 
általános iskolai tanulók részére az óvodai és iskolakezdési támogatást május hónaptól, 
közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók részére pedig augusztus és szeptember hóban 
lehet igényelni. 

A 2015. évben nemcsak belügyminisztériumi pályázatból, hanem saját költségvetési forrásból 
is biztosítunk szociális tűzifát mint természetbeni ellátást a rendeletben meghatározott 
jogosulti kör részére. 

Az önkormányzat által nyújtott települési támogatások iránti kérelmek benyújthatóak a 
Palotási Közös Önkormányzati Hivatalban (Palotás, Kossuth út 1.) Katonáné Illés Hajnalka 
igazgatási ügyintézőnél! 

 


