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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. február 18-án tartandó ülésére. 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelettervezet 

elfogadása 

  

Az előterjesztést készítette: dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása miatt 2015-ben 

jelentős változások következtek, következnek be. Az erről szóló tájékoztatást és útmutatást 

mellékeltjük. 

 

Jelentős kötelezettség az új települési támogatással kapcsolatos helyi szabályozás elkészítése, 

amelynek tervezetét az alábbiakban ismertetjük.  

 

Szociális ellátásra mintegy 30 mFt-ot terveztünk be, az előző évi tényadatok alapján, ahhoz 

viszonyítva. Az állami normatíva ebből 10 mFt., igen alacsony. Ezért a szabályozás során 

próbáltuk behatárolni az egyes ellátások feltételeit, a támogatás mértékét. 

 

Már előre látjuk azt, hogy a rendeletet, ha az idén nem is, de jövőre az idei tények alapján, a 

jövő évi várhatóan szűkös keretek miatt módosítani, pontosítani kell. 

 

A tervezet összeállításakor maradtunk az előző évi segélyezési-támogatási fajtáknál, abban 

csak kisebb módosítást eszközöltünk, illetve elhagytuk a tőlünk átvett hatásköröket.  

 

A hatáskör gyakorlója az illetékes Bizottság, a Polgármester és a Jegyző lehet.  

 

A tervezetet véleményezte a Szociális és Humánügyek Bizottság, a mi eltérő álláspontunkat 

itt közöljük. 

 

Gyógyszerkiadások támogatása, mivel azonnali támogatási igényről van szó, véleményünk 

szerint nem Bizottsági hatáskörbe kellene kerülnie, mivel ez azonnali döntést igénylő és 

támogatást igénylő eset is lehet: ha beteg vagyok, a Háziorvos receptet ír és azt azonnal ki 

kellene váltanom a gyógyszert, hogy mielőbb gyógyulhassak. 
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Kórházi kezelés költségei lehetnek fizetősek, de a többszöri beutazás is költséges. Ehhez 

javasolunk minimális, indokolt esetekben támogatást. Nem értünk egyet a meghatározott 

jövedelemtől való 20 %-os eltérítés lehetőségével, mivel valahol meg kell húzni a határt, s ezt 

feloldani nem előnyös. 

 

Hátralékrendezés az adósságrendezési eljárás változata. Meghatároztuk az eddigi 

tapasztalatok alapján a feltételeket, mértékét. Itt az előre fizető mérőóra felszereltetése, 

alkalmazása is szóba jöhet, amelynek lehetőségét és előnyeit mi az Ügyfelekkel közöljük. 

 

A gyermekszületési támogatás egyszerű, azt a Bizottsági terhek csökkentése érdekében 

átadhatónak tartunk. Kivettük a szabályozásból a jövedelmi korlátokat, mivel 1-2 személy 

esetében állt fenn ez a kizárási vagy elutasítási ok. 

 

Az iskolakezdési támogatás a tanszer és kisebb körben a tankönyv beszerzését jelenti, ahol az 

nem ingyenes. Meghatároztunk egy keretet és a Bizottság ezen belül jogosult a támogatási 

mértéktől lefelé eltérni, ha sok az igénylő. A tervezett keretet így nem lépnénk túl, ez volt a 

korábbi szabályozási gyakorlat is. Beterveztük a magasabb összegű családi pótlékban 

részesülők részére is a támogatási lehetőséget. 

 

Sokat beszéltünk az elemi kár miatti szabályozás szükségességéről, hiszen ez előre nem 

látható, nem tervezhető vis maior helyzet. Talán lehetne rendkívüli támogatásként is kezelni. 

Itt a hatáskör gyakorló a gyors döntést vagy intézkedést hozó Polgármester lehet. 

 

Hasonló a temetési támogatás és kölcsön az előző évek gyakorlatához, ez lényegében szinte 

változatlan formájú. 

 

Az élelmiszervásárlási támogatásnál feltétlenül ismerni kell az indokoltságot, amely a 

kérelemhez vezetett. Minden negatív változás ide tartozhat, indokoltság lehet a 

létfenntartásnál. De minden indok nélkül ne kelljen támogatást adni. Szeretnénk bevezetni az 

utólagos számla vagy nyugta bemutatást, leadást, amit szankcionálnánk is elmaradás esetén. 

 

A legnehezebb szabályozás, tényállás megfogalmazás a rendkívüli települési támogatás. Itt a 

létfenntartás, a krízis helyzet a kiindulópont: a személyek, családok egészségügyi, anyagi 

helyzetének hirtelen romlása, igazolt nagyobb kiadás szükségessége, megélhetési, 

létfenntartási probléma, munkanélküliség, stb. Ezt taxatíve felsorolni nem lehet. De a sürgős 

segítség még minimális összeggel is jót tehet, de ezt a kérelemben indokolni kellene. Nem 

lehet beszabályozni a támogatások, alkalmak számát, de jó lenne határt is szabni, amit a 

törvény nem tesz lehetővé, csak önmérséklet tanúsításával.  

 

Az ápolási támogatás házi- vagy szakorvosi igazolás alapján adható, rendszeres jelleggel. Az 

együttes támogatás lehetőségét - Járási Hivatal és önkormányzat – kizárjuk, arra figyelemmel 

leszünk. Nem lesz elég a nyilatkozat, ezt nekünk közvetlenül meg kell tudnunk. 

 

Kérdéses volt a szilárdhulladék elszállítási támogatás, ezen belül pedig a jövedelemhatártól 

való eltérés lehetősége. Korábban is így volt, s ehhez ragaszkodott a döntést hozó. 

 

Lakhatási támogatásként szerepeltetjük a lakóépület fűtését szolgáló támogatást, amelyet egy 

összegben kaphatnak meg az arra rászorulók, de csak természetben: tűzifaként, utalványként, 

közszolgáltatóhoz átutalásként.   
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Köztemetés törvényi szabályok szerint lett szabályozva. Itt a hagyatéki teher jelentkezik, 

mivel a költségeknek meg kellene térülnie valamilyen formában. 

 

Ha a Bizottság sok hatáskört vállal magára, akkor heti ülésezés válik indokolttá vagy 10 

beérkezett kérelmet követően 3 napon belüli ülés.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérjük a tervezet átgondolása után véleményüket és javaslatukat, majd pedig a tervezet 

elfogadását. 

 

A rendelet bevezetésére 2015. március 1-től kerülne sor. 

 

Füzesgyarmat, 2015. február 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 

  

  


