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ELŐTERJESZTÉS
Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-án tartandó ülésére.
Napirend:
1./ A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló, 4/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelet
módosítása.

Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 1993. évi III. tv.
(továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés g) pontjának rendelkezései alapján, a 2015. március 1.
napján bevezetésre kerülő szociális igazgatásban beálló változásokra való tekintettel terjesztem a
testület elé a rendeletmódosítást.
Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a hatályba lépő
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint annak
felhasználásának ellenőrzési szabályairól szóló rendeletét 2015. február 28-áig kell elfogadni.
Az előterjesztés célja, hogy bemutassa, hogy ebben az évben milyen jelentős változások lesznek a
szociális igazgatás területnetén az önkormányzati szférában.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal
hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres
szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási
hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
-

alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított
emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
időskorúak járadéka,
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-

alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról,
jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek a települési illetve rendkívüli települési
támogatás keretében.
Ezen ellátások köre Vése Községi Önkormányzat vonatkozásában az alábbiak:
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatások:
-

lakásfenntartási támogatás
települési segély
rendkívüli települési támogatás,
Bursa Hungarica támogatást,
szociális célú tűzifajuttatás,
köztemetés,
méltányossági közgyógyellátás,
adósságkezelés szolgáltatás,

A fenti ellátások közül a sötéttel kiemelt juttatások kerültek be új formában a rendeletbe, illetően
váltják ki részben a korábbi szociális rendeletben szabályozott juttatások körét.
AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:
Aktív korúak ellátása
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 kell vizsgálni.
Előreláthatólag a 2015. február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres
szociális segélyt 2015. március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell folyósítani.
A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a
fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd, a járási hivatalok adatszolgáltatása
alapján.
Lakásfenntartási támogatás
Ezen ellátások biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, a következő kivételekkel.
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 egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-ig terjedő időtartamra
lehet megállapítani.
A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás
tekintetében – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig
– a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
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A rendeletmódosítás szerint az önkormányzat, a korábbi feltételeknek megfelelően 2015. március
1-től a települési támogatás keretében biztosítja a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára.
Települési segély
A korábbi önkormányzati segélyt váltja ki, gyakorlatilag eseti segélyezés különféle módozatait
teszi lehetővé.
Rendkívüli települési támogatás
Új ellátási forma, a jogszabály előírásinak figyelembe vételével. Krízis helyzetek kezelését teszi
lehetővé.
A felsorolt juttatásokon kívül számtalan pénzbeli települési támogatási forma is szóba jöhetne
még. Ilyen például a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
rendszeres hátralékcsökkentő támogatás.
Köztemetés
A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés eddig is szerepelt a rendeletben. Most a
jogosultság feltételei, illetve, hogy mikor kell elrendelni a köztemetést, az is bekerült a rendeletbe.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lett. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési
jogkörébe tartozik. 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.
Vése Községi Önkormányzata anyagi helyzetét alapul véve a jövőben is törekedni kell a
szociálisan rászorulók széleskörű támogatására. Felhívom továbbá a képviselő-testület figyelmét
arra, hogy az állam által erre a célra átengedett feladatfinanszírozás összegét lejes egészében
ezekre a szociális célokra kell fordítani, mert egyébként a feladattal le nem fedett összeg erejéig
visszafizetési kötelezettség keletkezik.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a rendelettervezetet és döntsön annak
elfogadásáról.

Nagyszakácsi, 2015. február 10.

Tisztelettel:

Ács Attila
jegyző
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