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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX törvény 
módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a 
továbbiakban: Szt.). 
 
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az 
önkormányzatok közötti feladat megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult. 
Az átalakítás egyik fő eleme, hogy az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos 
feladatai élesen elválasztásra kerültek, ennek megfelelően egységesedtek a segélyezéssel 
kapcsolatos hatáskörök; módosult az Szt. alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre, bővült 
az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.  
 
 
Az alábbi ellátások szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek az Szt.-ből, ettől az 
időponttól kezdődően biztosításuk nem kötelező: lakásfenntartási támogatás, 
adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás. A 
határozott időre (többségében egy évre) megállapított ellátásokat a jogosultságot megállapító 
határozatban meghatározott idő lejártáig folyósítani kellett. 
 
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 
támogatásra változott. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak 
ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthattak támogatást. 
Az önkormányzat kötelezettsége abban állt, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. 
Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén 
milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe 
tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 
köteles nyújtani. 
 
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja 
fel: Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  

a)  a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére,  
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 
A települési önkormányzatnak legkésőbb 2015. február 28-ig meg kellett alkotnia a települési 
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 
 
A fentiekre tekintettel Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális és 
gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 32/2013. (XI.29.) 
számú rendeletének (a továbbiakban: szociális rendelet) hatályon kívül helyezése és új rendet 
alkotása vált indokolttá.  
 



Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 19 napján fogadta el a települési 
támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 20.) 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). 
 
A Rendelet megalkotásakor fokozottan figyelemmel kellett lenni arra, hogy az általunk 
szabályozott ellátások megállapításának, folyósításának szabályai kikerültek az Szt.-ből, 
valamint annak végrehajtási rendeleteiből, ennek alapján a végrehajtás módjáról próbáltunk a 
legapróbb részletekig rendelkezni. 
 
A rendelkezésre álló forrás, valamint a megváltozott törvényi keretek alapján a rendeletalkotás 
során törekedtünk az önkormányzat által ez ideig nyújtott ellátások hasonló feltételekkel és 
színvonalon történő biztosítására a támogatások települési támogatásként történő 
szabályozásával. 

A Rendelet szerint a képviselő-testület pénzbeli ellátásként az arra jogosult részére havi 
rendszeres települési támogatásként: települési rendszeres szociális segélyt, lakhatási 
települési támogatást, települési szemétszállítási díj támogatást, települési 
gyógyszertámogatást, eseti jellegű települési támogatásként: rendkívüli települési 
támogatást, települési szociális kölcsönt nyújt, természetbeni ellátásként: gondoskodik a 
köztemetésről, települési szociális célú tűzifa juttatást nyújt, települési szemétszállítási díj 
támogatást állapít meg, külön rendeletben meghatározott feltételek szerint rendszeres vagy 
eseti jellegű települési támogatásként települési adósságkezelési támogatást nyújt. 
 
A fenti támogatásokra a törvényi változást követően is nagy igény mutatkozott. Mivel az 
igénylés feltételeiben nem történt változás, így az előző évekhez hasonlóan alakult a Szociális 
Iroda ügyfélforgalma ezen támogatások tekintetében. 
 
2015. március 1. és 2015. november 15. napja között települési támogatás tekintetében 
összesen 2687, települési rendszeres szociális segély tekintetében 6, lakhatási települési 
támogatás vonatkozásában 916, települési szemétszállítási díj támogatásról 152, települési 
gyógyszertámogatás megállapításáról 26, rendkívüli települési támogatásról 1281, települési 
szociális kölcsönről 8, köztemetésről 19, települési szociális célú tűzifa juttatásról 246, 
települési adósságkezelési támogatásról 33 esetben született döntés. 

Települési támogatáson túl a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 18. §-a szerint 820 esetben született döntés rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményről, továbbá ugyanezen jogszabály  67/A §-a értelmében 508 esetben a gyermekek 
hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetének megállapításáról. 

A Rendelet végrehajtása során a gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a jelen 
tartalommal megalkotott rendeletet eljárási, pénzbeli vonatkozásban nem szükséges jelenleg 
módosítani. 

A 2015. február 28-ig folyósított lakásfenntartási támogatás és adósságcsökkentési támogatás 
90%-a visszaigényelhető volt. 2015. március 1. napjától a települési támogatásként folyósított 
ellátások 100%-ban az önkormányzat költségvetését terhelik. 
 
Megvizsgálva a tárgyévi előirányzatok felhasználását, illetve korrigálva azokat a 
jogszabályváltozások miatt jelentkező egyszeri hatásoktól, megállapítható, hogy az év végéig 
még prognosztizálható felhasználással együtt is megtakarítás várható a módosított 
előirányzatokhoz képest. 



A megtakarítás nagyságának figyelembevételével elmondható, hogy az idei évre betervezett 
előirányzatok 2016-ban éves szinten elégségesnek tűnnek. Javaslom ezért, hogy a 2016. évi 
költségvetés összeállítása során ezen előirányzatok kerüljenek betervezésre. 
 
Az előterjesztést az Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
tárgyalja, álláspontját az ülésen ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet végrehajtásának tapasztalatairól szóló tájékoztatást fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, a szociális és egészségügyi bizottság, valamint a 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
rendelet végrehajtásának tapasztalatairól tájékoztatás tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) A képviselő-testület elfogadja a települési támogatásokról valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatairól szóló 
tájékoztatást. 
 
2.) A képviselő-testület egyetért a 2015. évi tervszámoknak megfelelő előirányzatok 2016. évi 
költségvetésben történő szerepeltetésével. 
 
3.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet összeállítása 
során a 2.) pont szerint szerepeltesse a szociális tárgyú előirányzatokat. 
 
 
 
Határid ő: Értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   
 
Komló, 2015. december 4. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző  


