JEGYZŐI 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.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok
által nyújtható támogatás elnevezése egységesen települési támogatás lesz, amelynek
jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
EGYES ELLÁTÁSOK TEKINTETÉBEN LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK:
Az aktív korúak ellátása keretében jelenleg kétféle támogatás állapítható meg, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély.
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 el kell végrehajtani. A felülvizsgálat eredményéről az
érintettek határozatot kapnak.
A leglényegesebb szabályok a megszűnő rendszeres szociális segély kapcsán:
Automatikusan, az új 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 jogosultságukat meg kell szüntetni.

Lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás, mint támogatási forma 2015. március 1-étől kikerül a szociális
törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg
a kérelmezők részére. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án
lehet benyújtani.
Átmeneti szabályok:
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a
lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:  Ha az ellátásra való jogosultságot
2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően
egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.  Ha a hatóság 2015. január 1-ét
követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak
2015. február 28-ig lehet biztosítani
Adósságkezelési szolgáltatás
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális
törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg
a kérelmezők részére.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került
megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell
nyújtani.
Méltányossági közgyógyellátás
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális
törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Méltányossági
közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.
Önkormányzati segély
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 Sajólád község önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 17.
napján tartandó testületi ülésén tervezi megalkotni a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint a felhasználás ellenőrzésének
szabályairól szóló rendeletét.
A jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tudnivalókat és a megalkotott rendeletet az
önkormányzat honlapján közzétesszük, valamint ügyfélfogadási időben lehet érdeklődni és
tájékoztatást kérni a polgármesteri hivatal munkatársainál és a járási hivatal ügysegédjénél.
Sajólád, 2015. február 02.
Szabó Elekné
jegyző
(Készült: a kihirdetett jogszabályok és az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása alapján)

