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TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL 

HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős 

mértékben átalakul, az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai ezt 

követően elkülönülnek. A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási 

hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a következőek:  

- aktív korúak ellátása,  

- időskorúak járadéka,  

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

 A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az 

eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.  

2015. március 1-től nem állapítható meg új kérelem alapján: 

- lakásfenntartási támogatás 

- méltányossági közgyógyellátás. 

TEHÁT EZEK AZ ELLÁTÁSI FORMÁK 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL 

MEGSZŰNNEK. 

Akik számára lakásfenntartási támogatás 2014. december 31. napja előtt, illetve 

méltányossági közgyógyellátás 2015. március 31. napja előtt került megállapításra, azok a 

megállapított támogatásokra a megállapító határozatban foglalt időtartamig jogosultak. Ezen 

időtartam lejártát követően azonban lakásfenntartási támogatásra vagy méltányossági 

közgyógyellátásra kérelmet már nem nyújthatnak be, mivel az ellátási formák 

megszűnnek. 

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok 

által nyújtható támogatás elnevezése egységesen települési támogatás, amelynek 

jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.  

AZ EGYES ELLÁTÁSOK TEKINTETÉBEN LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK:  

Aktív korúak ellátása: 

Ezen támogatási forma keretében jelenleg kétféle támogatás állapítható meg: 

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint  

- a rendszeres szociális segély.  
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A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, 

hogy a támogatást a járási hivatal fogja megállapítani. A támogatás havi összege – 2014-

hez hasonlóan – 22 800 Ft.  

A rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik. A korábban erre a 

támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot a felülvizsgálatot 

követően, melynek elvégzése folyamatban van az érintett személyek tekintetében, ezt február 

28. napjáig kell végrehajtani. A felülvizsgálat eredményéről az érintettek határozatot kapnak.  

A leglényegesebb szabályok a megszűnő rendszeres szociális segély kapcsán: Automatikusan, 

az új, későbbiekben a járási hivatalhoz tartozó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásra lesznek jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális 

segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét 

másképp biztosítani nem tudják. A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres 

szociális segélyre, ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó 

együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a 

munkaügyi központtal), akkor kaphatnak foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Ha nem 

vállalják, úgy az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnik. 

Települési támogatás: 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás elnevezése 2015. március 1-jétől egységesen 

települési támogatás lesz, függetlenül attól, hogy az milyen célra – lakhatáshoz, 

gyógyszerkiadásokhoz, rendkívüli helyzethez, stb.- kerül megállapításra.  

Fentiek alapján az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a szociális ellátásokról szóló 

rendeletét. A jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tudnivalókat és a megalkotott rendeletet az 

önkormányzat honlapján közzétesszük, valamint ügyfélfogadási időben lehet érdeklődni és 

tájékoztatást kérni a Paksi Kistérségi Szociális Központ családgondozójánál, a közös 

önkormányzati hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársainál és a járási hivatal 

hatáskörébe tartozó ellátások esetében a járási hivatal ügysegédjénél.  

Az alábbiakban táblázatos formában összefoglaljuk az önkormányzatnál kérelmezhető 

települési támogatási formákat. 
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A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁI 

Az ellátás megnevezése, célja Az ellátás jogosultsági feltételei A kapható támogatás összege A támogatás jellege 

Települési lakásfenntartási 

támogatás – új 

 

 

A lakhatás elősegítése érdekében 

települési lakásfenntartási 

támogatásra jogosult az a 

személy, akinek a háztartásában 

az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200%-át (57.000,- Ft), 

és a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona, továbbá a 

lakásfenntartáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadásai jövedelmének 

30%-át  meghaladják. 

A települési lakásfenntartási 

támogatás egy hónapra jutó 

összege 

a) ha a kérelmező 

háztartásában az egy főre jutó 

havi jövedelem meghaladja az 

öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét, de nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

200%-át (57.000,-Ft): 5.000,- 

forint, 

 

b) ha a kérelmező háztartásában 

az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegét (28.500,- Ft): 10.000,- 

forint. 

Rendszeres. 

A települési lakásfenntartási 

támogatást egy évre kell 

megállapítani.  

 

A települési lakásfenntartási 

támogatást utólag minden hónap 

5. napjáig kell folyósítani. 
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Rendkívüli települési támogatás Megegyezik a korábban önkormányzati (átmeneti) segély címen nyújtott támogatással, csak az elnevezés 

módosult. 

- temetési célú rendkívüli 

települési támogatás - 

 

a rendkívüli települési 

támogatás új formája 

Jogosult, aki a meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott 

annak ellenére, hogy arra nem 

volt köteles, vagy tartására köteles 

hozzátartozó volt ugyan, de a 

temetési költségek viselése a 

saját, illetve családja 

létfenntartását veszélyezteti, 

feltéve hogy családjában az egy 

főre számított havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét (28.500,- Ft), 

egyedül élő esetén annak 150%-át 

(42.750,-) nem haladja meg. 

A temetési célú rendkívüli 

települési támogatás összege 

10.000,- forinttól 25.000,- forintig 

terjed, a kérelmező jövedelmi, 

vagyoni viszonyainak 

függvényében.  

 

Ha a kérelmező vagy családja 

létfenntartását veszélyezteti a 

temetési költségek viselése, mert 

családja teljesen ellátatlan, azaz 

semmiféle jövedelemmel nem 

rendelkezik, vagy az 1 főre 

számított havi családi jövedelem 

az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 35 %-át (9.975,- Ft), 

egyedül élő esetében 50 %-át 

(14.250,- Ft) nem haladja meg, a 

temetési célú rendkívüli települési 

támogatás összege legfeljebb 

50.000,- forint lehet. 

Eseti. 

 

A temetési célú rendkívüli 

települési támogatás iránti 

kérelmet a haláleset 

bekövetkezésétől számított 60 

napon belül lehet benyújtani. 

 

Nagydorog, 2015. február 13. 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 


