TÁJÉKOZTATÓ
A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015.
JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben
átalakul.
Az átalakítás fő elemei:
• Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek:
- Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
- Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;
- Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások
meghatározásában.
• Átalakul a finanszírozás rendszere.
A kapcsolódó törvény-módosításokat a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslat tartalmazza.
Néhány kisebb, jogalkalmazást elősegítő módosítás 2015. január 1-jén, az átalakítást érintő fő
szabályozási elemek március 1-jén lépnek hatályba.

Az ellátórendszer 2015. március 1-jei átalakításához kapcsolódó változások
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az
önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások területén átalakul:
2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe
kerül.
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási
hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel
megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból
kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az
önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében, melyről a települési
önkormányzatoknak 2015. február 28. napjáig kell megalkotniuk a rendeletüket.
A járási hatáskörbe kerülő aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus
állapítható meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban
rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá).
1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos
hatáskörváltozáson túl – nem várható változás.

2. Rendszeres szociális segély
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális
ellátórendszernek, a jogosulti kör – az átalakítást követően – más ellátásokra válhat jogosulttá.
Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét
megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, még a
jegyzőnek kell felülvizsgálnia, 2015. január 1. és 2015. február 28. között, az Szt. 2015.
március 1-jén hatályos rendelkezései alapján.
A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális
segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:
- amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra lesznek jogosultak:
- a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
- az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak).
- a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak:
- az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és
- a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.
Miként a rendszeres szociális segély, úgy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás is az aktív korúak ellátásának részeként lesz megállapítható. Jogosultsági feltételei
a rendszeres szociális segéllyel megegyeznek, azzal, hogy az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás a rendszeres szociális segély négy jogosulti köréhez képest
csak az egészségkárosodottak (az Szt. 2014. december 31-én hatályos 37. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti személyek), valamint a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók (az Szt.
2014. december 31-én hatályos 37. § (1) bekezdés c) pontja szerinti személyek) részére
állapítható meg.
Az új támogatás összegében annyiban tér el a rendszeres szociális segélytől, hogy az ellátás
az öregségi nyugdíjminimum 90%-a helyett 92%-áig egészíti ki a családi jövedelmet.
3. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos hatáskörváltozás.
A 2015. március 1-jén a jegyzőnél aktív korúak ellátásával összefüggésben folyamatban lévő,
valamint a 2015. február 28-áig meg nem szűnt vagy jogerős határozattal meg nem szüntetett
aktív korúak ellátásával összefüggő ügyekben a járási hivatal jár el. Ezen ügyek iratait a
jegyző átadja legkésőbb 2015. március 6-áig az illetékes járási hivatal számára.
Az átvételről a járási hivatal 60 napon belül értesíti az ügyfelet.

4. Az aktív korúak ellátásának folyósításával kapcsolatos rendelkezések
Az előkészítés alatt álló Kormányrendelet tervezett rendelkezései alapján a 2015. február
hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális segélyt 2015.
március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell folyósítani.
A 2015. március hónapra járó – április 5-éig esedékes – támogatási összegek utalásáról
már a fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd, a járási hivatalok
adatszolgáltatása alapján.
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5. A normatív lakásfenntartási támogatás
2015. március 1. napjától kikerül a Szt-ből, de a települési önkormányzatok döntésétől, a
kidolgozás alatt álló rendelet előírásaitól függően adható ellátási forma lesz, lakásfenntartási
támogatás formájában. Jogosultsági feltételek kidolgozása folyamatban van.
Az Szt. 134/C. §. (1) bekezdése szerint a 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás
megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően
lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a
lakásfenntartási támogatást- a 38.§ (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően legfeljebb 2015.
február 28-áig terjedő időtartamra kell megállapítani.
6. Méltányossági közgyógyellátás
2015. március 1. napjától kikerül a Szt-ből, de a települési önkormányzatok döntésétől, a
kidolgozás alatt álló rendelet előírásaitól függően adható ellátási forma lesz,
gyógyszertámogatás formájában. Jogosultsági feltételek kidolgozása folyamatban van.
Az Szt. 134/C. §. (3) bekezdése szerint a méltányossági közgyógyellátás tekintetében a 2015.
március 1-jét megelőzően megállapított és a 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyek
esetén a határozattal megállapított időtartamig kell a közgyógyellátást folyósítani. (Tehát
2015. március 1. napja előtt beadott kérelmekre még az egy éves jogosultsági idő vonatkozik).

Tápióság, 2015. január 21.
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