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E l ő t e r j e s z t é s  

a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelethez 

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 

2014. évi XCIX. törvényt, amely tartalmazza többek között a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) módosítását. 

 

A 2015. március 1-jétől országosan átalakuló szociális támogatási rendszerének legfőbb, Kétpót érintő 

módosításai a következők: 

a) elválasztásra kerülnek az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel 

kapcsolatos feladatai. 

b) az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-

testületi hatáskörbe kerülnek, 

c) az Szt. csak a kötelező ellátások szabályait tartalmazza, 

d) a kötelező segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás, azzal, hogy a módosítás 

hatálybalépésekor már megállapított ellátások a módosítás hatályba lépése előtti szabályok szerint nyújtani 

kell, azzal, hogy a 2015. január 1-jét követően már csak a 2015. február 28-áig állapítható meg 

lakásfenntartási támogatás, 

e) megszűnik a méltányossági közgyógyellátás, tekintettel arra, hogy a 2015. március 1-től a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 91. § 

(3) bekezdés 11.pontja  alapján hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó felhatalmazást adó 50. 

§ (3) bekezdése, a törvény 2015. március 1-től az önkormányzati segélyformát megszünteti. 

 Az önkormányzatok az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján 2015. március 1-től 

települési támogatást nyújthatnak, szabadon dönthetnek az általuk nyújtott támogatási formákról és ezek 

nagyságáról, az önkormányzatoknak a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek 

számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére rendkívüli települési támogatást kell nyújtania.  

Az Szt. 2015. január 1-től hatályos 134/E. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzések 

szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig megalkotja. 
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Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadásuk vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontja 

alapján a szociális ellátások a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartoznak. 

A fent leírtak alapján javasolom a települési támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati 

rendelet megvitatását. 

 

Kétpó, 2015. február 12. 
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