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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 
törvény (a továbbiakban: Törvény) több szakaszában is módosította a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, s ezen módosítások közül 
legtöbb 2015. március 1-jén lép hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási 
formákon túl a lakosság szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata 
lesz.  
Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások 
képviselő-testületi hatáskörbe kerülnek. 
 
Az Szt. csak az állam által – a járási intézményrendszer útján – kötelezően nyújtott ellátásokra 
vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, az aktív korúak 
ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság. A kötelező segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás, a 
méltányossági közgyógyellátás és az adósságkezelési szolgáltatás. 
 
A kötelező segélyek körén kívül, további ellátások nyújtásáról az önkormányzatok szabadon 
dönthetnek, valamint az általuk nyújtott támogatások nagyságáról és eljárási szabályairól szintén.  
 
Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy a képviselő-
testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 
kiegészítéseként, önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek alapján települési támogatást 
nyújt. Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körében csak példákat említ. 
Települési támogatás nyújtható különösen: 

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását gondozását végző személy 
részére, 
- a gyógyszerkiadások viseléséhez, 
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 
A képviselő-testület azonban a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 
támogatást köteles nyújtani. 
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Az önkormányzat által jelenleg nyújtott szociális ellátások 
 

Ellátás neve 2014. évben támogatásban 
részesültek (fő) 

2014. évi önkormányzati 
költség (eFt.) 

Rendszeres szociális segély 
(10 %) 

20 585 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (20 %) 

70 311 

Önkormányzati segély 37 436 
Hulladékszállítási 
díjkedvezmény 

16 143 

Lakásfenntartási támogatás 
(10 %) 

170 9.820 

Köztemetés 2 193 
Közgyógyellátás 40 986 
Temetési segély 5 75 
Szociális célú tűzifa 133 2.357 
Összesen:  14.906 

 
2015-ben még kötelezően tovább kell folyósítani a megállapítás lejártáig, illetve a 

jogszabályváltozás hatálybalépéséig az alábbi támogatásokat 
 

Ellátás neve 2015. évben önkormányzati költség (e Ft) 
Normatív lakásfenntartási támogatás (10 %) 446 
Közgyógyellátás (30 %) 320 
Rendszeres szociális segély (10%) 163 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20 %) 572 
Összesen: 1.501 

 
 
Az Szt. 134/E.§ előírása szerint: a képviselő-testület a települési támogatás megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét 
legkésőbb 2015. február 28-áig köteles megalkotni. 
 
Egy új, helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet megalkotását javaslom az 
átláthatóság és a törvényi valamint önkormányzati rendeleti szabályozás átfedésének elkerülése 
érdekében. 
 
Az új rendelet-tervezet megalkotása során célul tűztük ki, hogy a jelenleg hatályos Szt. és a hatályos 
rendeletünk alapján ellátásban részesülők köre és az ellátások tartalma lehetőleg megmaradjon, és a 
jelenleg ellátásra jogosultak számára minimalizáljuk az önkormányzati ellátások rendszerében 
történő változást. 
 
A rendelet-tervezet külön szerkezeti egységben tartalmazza az általános és eljárási rendelkezéseket, 
a pénzbeli támogatások, a természetbeni támogatások fajtáit, valamint az aktív korúak ellátására 
(foglalkoztatást helyettesítő támogatásra) való jogosultság egyéb feltételeként a lakókörnyezet 
rendezettségével kapcsolatos rendeleti szabályozást.  
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A rendelet-tervezet szerinti jogosultsági feltételek a következők: 
 
A rendkívüli települési támogatás annak a személynek adható,  

a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összegének 130 %-át (37.050,- Ft/fő), 

b) gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összegének 150 %-át (42.750,- Ft/fő), 

c) egyedül élő kérelmező esetén a havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összegének 200%-át (57.000,- Ft/fő) 

nem haladja meg. 
 
A rendkívüli települési támogatás krízis helyzetre tekintettel megállapított azonnali pénzbeli 
segítség, mely abban az esetben adható, ha a támogatás nyújtásának késedelme a kérelmező életét, 
létfenntartását, egészségi állapotát veszélyezteti. 
 
A kamatmentes kölcsön, mely pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő támogatás, és kizárólag 
olyan kérelmezőnek nyújtható, aki elhunyt személy eltemetéséről gondoskodik és a kölcsön 
visszafizetése saját maga, illetve családja létfenntartását nem veszélyezteti. 
 
A temetési segély nem állapítható meg annak, 

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft/fő), 

b) egyedül élő esetén pedig annak 300 %-át (85.500,-Ft/fő). 
 

A gyógyszertámogatás a korábbi és március 1-jétől megszűnő méltányossági közgyógyellátást váltja 
fel és részben pótolja. Az a szociálisan rászorult személy jogosult rá 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 210%-át (59.850,-Ft/fő), 70. életévét betöltött kérelmező esetén 230%-át 
(65.550,-Ft/fő), egyedülálló esetén pedig a 250%-át (71.250,-Ft/fő) nem haladja meg, 
b) valamint háziorvos vagy kezelőorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 20 %-át (5.700,- Ft) eléri,  
c) és nem jogosult közgyógyellátási igazolványra (a járási hivatal által megállapított alanyi, 
normatív közgyógyellátás).  

A támogatás összegének meghatározásakor tekintettel voltunk a gyógyszerköltségben 
esetlegesen fennálló különbségekre. 
 
A köztemetés az Szt. által kötelezően nyújtott támogatás. 
 
A lakásfenntartási támogatás a korábban az Szt. alapján nyújtott normatív lakásfenntartási 
támogatást váltaná ki. A 2014. december 31-ig megállapított támogatások a jogosultság időtartama 
alatt még folyósításra kerülnek. A rászorulók részére a villanyáram, a gáz- és vízfogyasztás, a 
csatornahasználat, a szemétszállítás, a lakásbérleti, albérleti díj összegét hivatott csökkenteni. 
A lakásfenntartási támogatás jövedelemhatárát, illetve a támogatási összeget a korábbi Szt. 
szabályozása szerint határoztuk meg, kibővítve az egyszemélyes háztartás magasabb összegű 
jövedelemhatárával. A tapasztalat szerint ezekben az egyszemélyes háztartásokban általában az 
egyedül élő nyugdíjas személyek élnek, akik már nem bírják a jövedelmüket kiegészíteni más 
forrásból, viszont a közüzemi költségeket egy személy esetén is ugyanúgy fizetni kell.  
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A rendelet tervezetében rendelkeztünk az ugyancsak szociális alapon megállapítható 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezményről, de a részletes szabályozás a 
továbbiakban is a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletben történik. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése 
értelmében a képviselő-testület a hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat 
testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. 
 
A testületi hatáskörbe tartozó ellátásokkal kapcsolatos feladatok a Szociális Egészségügyi és 
Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottságra, a polgármesterre, valamint a jegyzőre delegálása az 
eddigiekhez hasonlóan történne.   
 
A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő rendeletet a 
tervezet alapján a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet 
vitassa meg és a rendeletet a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg. 
 
 
Kiszombor, 2015. február 18.  

 
Tisztelettel: 

 
Szegvári Ernőné 

                                                                                                                                       polgármester 
 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
______/2015. (______) önkormányzati rendeletéhez 

 
 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 

I. Társadalmi hatás: elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat 
átláthatóan egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni 
támogatásokat és ellátásokat, biztosítva ezzel a támogatásokat igénybe vevők széles körű és 
egyértelmű tájékoztatását. 

 
II.   Gazdasági hatása: a lakosság részére nyújtott támogatás megközelíti az előző évi 

támogatási összegeket. 
 

III.  Költségvetési hatásai: a rendelet megalkotásának következtében az önkormányzat szociális 
kiadásai emelkednek. 

 
IV.  Környezeti következményei: nincs. 

 
V. Egészségi következményei: a betegséghez kapcsolódó kiadásokhoz, illetve a 

gyógyszerköltségekhez történő hozzájárulással közvetve tudunk hatással lenni az érintettek 
egészségi állapotának javítására. 

 
VI.  Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: az adminisztratív terhek nem 

változnak, mivel az ellátotti kör az előző évivel megegyező lesz várhatóan.. 
 

VII.  A megalkotás szükségessége: a települési támogatásra vonatkozó részletszabályok rendeleti 
szintű szabályozása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 134/E.§ előírása szerint 2015. február 28-ig jogalkotási kötelezettség, továbbá a 
meglévő segélyek aktualizálása is szükségessé vált. 

 
VIII.  A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló 

törvénysértés. 
 
IX.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: a személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. 
 
Kiszombor, 2015. február 18. 
 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző   
 
 



 
INDOKOLÁS 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
______/2015. (______) önkormányzati rendeletéhez 

 
 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 
törvény (a továbbiakban: Törvény) több szakaszában is módosította a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, s ezen módosítások közül 
legtöbb 2015. március 1-jén lép hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási 
formákon túl a lakosság szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata 
lesz.  
 
Az Szt. 134/E.§ előírása szerint: a képviselő-testület a települési támogatás megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét 
legkésőbb 2015. február 28-áig köteles megalkotni. 
 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével 
szemben nem áll fenn. 
 
 
Kiszombor, 2015. február 18. 
 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző   
 
 


