Tájékoztató a szociális ellátások rendszerének
2015. március 1-jén életbelépő átalakításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) módosításával az országgyűlés jelentősen átalakítja ezévben a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások rendszerét. Az átalakítással befejeződik az állam és az önkormányzatok
ellátásokkal kapcsolatos feladatainak szétválasztása, mind hatásköri, mind finanszírozási
kérdésekben.
A változások 2015. március 1-jén lépnek hatályba, az önkormányzatnak az új rendszerre
felkészülve ki kellett alakítani a települési támogatások rendszerét, felmérve, hogy a
településen milyen jellegű szociális problémák igényelnek beavatkozást, felmérve és
biztosítva az ehhez szükséges anyagi forrásokat, végül felülvizsgálni a helyi szabályozást.
A változások röviden:
Az aktív korúak ellátása (FHT és a megszűnő rendszeres szociális segély helyett az
egészségkárosodási járadék), tehát a tartós munkanélküliek jövedelmet pótló ellátása
márciustól teljes egészében állami ellátás lesz, a járási hivatal folyósítja.
Márciustól megszűnik a méltányossági ápolási díj, fokozatosan lejárnak a méltányossági
(tehát a várostól, nem pedig a járástól kapott) közgyógyigazolványok, a normatív
lakásfenntartási támogatás.
A szociális kiadásokat a saját költségvetéséből biztosítja az önkormányzat az ún. települési
támogatás keretében. A települési támogatások rendszere:
Települési támogatás hatáskör gyakorlója

jogosultság alapja, összeg, forma

1. eseti
rendkívüli támogatás bizottság
azonnali rendkívüli tám.polgármester
szociális kölcsön
bizottság
temetési támogatás
bizottság
beiskolázási támogatás bizottság
szülési támogatás
bizottság
tűzifa támogatás
bizottság
70 éven felüli egyedülélők kommunális adó
átvállalása
bizottság
70 éven felüli egyedülélők
szemétdíj támogatása bizottság

nincs jövedelemvizsgálat, 50 %, természetbeni

2. rendszeres
lakásfenntartási
gyógyszertámogatás
térítési díj támogatás

jövedelemvizsgálat, 2,5 ezer, főként természetbeni
jövedelemvizsgálat, 50 % max 10 ezer, pénzbeli
jövedelemvizsgálat, természetbeni

bizottság
bizottság
bizottság

jövedelemvizsgálat, 3-20 ezer, pénzbeli v. természetb.
u.a.
jöv.vizsg., max 50 ezer, pénzbeli v. természetbeni
jövedelemvizsgálat, 15 ezer, pénzbeli
jövedelemvizsgálat, pénzbeli
jövedelemvizsgálat, 10 ezer, pénzbeli
természetbeni
jövedelemvizsgálat, 2*2,75 ezer, természetbeni

Az egyes ellátások részletes jogosultsági feltételeiről, tartalmáról a hivatal szociális
irodájában lehet érdeklődni. A kérelmeket írásban kell benyújtani, ehhez nyomtatvánnyal
állunk rendelkezésükre, mely személyesen átvehető a hivatalban vagy az önkormányzat
honlapjáról (www.sasd.hu) is letölthető.
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