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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az 

ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá az 

Alaptörvényben meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi 

szolidaritás alapján, valamint a jövő nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért érzett 

felelősségtől vezérelve az Országgyűlés megalkotta az 1993. évi III. törvényt a szociális 

ellátásokról.  

E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 

szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  

A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük 

terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.  

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint 

a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a 

helyi önkormányzatoknak a feladata.  

E törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a 

szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó 

szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a 

szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes 



gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző személy 

adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat. 

 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő – testülete e törvény módosításai alapján 

alkotta meg a szociális ellátásokról szóló 2/2014. ( I.20.). számú új rendeletét.  

 

2014. évben az alábbi szociális ellátásokat nyújtotta az önkormányzat: 

 

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

 

Aktív korúak ellátása 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő – piaci helyzetű aktív korú személyek és 

családjuk részére nyújtott ellátás. 

Ezen ellátási formában a jogszabálynak megfelelően rendszeres szociális segély, illetve 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás került megállapításra és kifizetésre. Aktív korúak 

ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg 

két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély 

feltételeinek felel meg. 

2014. december hó 31. napján 4 fő szociális segélyben részesülő ellátott volt, az év folyamán 

erre a célra kifizetett összeg 1 119 e Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülők átlagos létszáma 2014-ban 8,19 fő volt, valamint 2 198 e Ft került kifizetésre. A 

tárgyhavi kifizetés után járó térítés rendszeres szociális segély esetében a kifizetett összeg 90 

%-a míg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében a kifizetett összeg 80 %-a. 

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult 

családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér 

mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e § alkalmazásában: nettó 

közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja 

tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a 

rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-

ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.  



A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó 

arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának (ez 

jelenleg 25.650,-Ft) szorzatával. 

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult 

családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező 

legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a 

család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege 90%-ának (ez jelenleg 25.650,-Ft) szorzatával. Ha a rendszeres 

szociális segély összege az előzőekben ismertetett számítás szerint a havi ezer forintot nem éri 

el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás teljes havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 80 %-a, 2014-ben: 22.800,-Ft. 

Az aktív korú ellátottak kötelesek voltak 2014. évben is közfoglalkoztatásban részt venni 30 

nap időtartamban. (Vagy közfoglalkoztatásban vett részt, vagy keresőtevékenységet – ideértve 

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében 

végzett, valamint háztartási munkát – folytat, vagy munkaerő-piaci programban vett részt, 

vagy az Flt. szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt, 

vagy az ilyen képzésben való részvétele folyamatban van.) Amennyiben a jogosult az előzőek 

szerinti feltételt így sem tudta teljesíteni, a 30 nap számításánál az általa - a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő fogadó szervezetnél-

végzett közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni.)  

 

Az aktív korúak ellátásban részesülők közül 2014. évben összesen 14 fő vett részt 

közfoglalkoztatásban, 4, 6, illetve 8 órás munkaidőben. A közfoglalkoztatottak közül 7 főt az 

Önkormányzat, 3 főt a Rendőrség, valamint 4 főt a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

alkalmazott. Az aktív korúak közül 1 fő vett részt munkaerő-piaci képzésben. Ezen túlmenően 

5 fő regisztrált álláskeresőt foglalkoztattunk, 1 nő, valamint 2 férfi személyében, valamint 2 

főt kulturális közfoglalkoztatottunk volt az elmúlt évben. Számukra minimálbér illetve 

garantált bérminimum összege került kifizetésre az iskolai végzettségtől függően. A közcélú 

foglalkoztatásra összesen 6 648 e Ft került kifizetésre. A támogatás mértéke 85 %-os, 

valamint a kulturális közfoglalkoztatottaknál 100 % volt. 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=280#sid256
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=280#sid256


Az elmúlt évben aktív korúak ellátására irányuló elutasított kérelem nem volt, valamint a 

kötelezően előírt feltételek nem teljesülése miatt nem kellett megszüntetni az ellátást.  

Az elsőfokú eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik.  

 

Lakásfenntartási támogatás 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 

lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásainak viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 2012-től a normatív lakásfenntartási támogatást 

a megváltozott jogszabályi rendelkezések következtében elsődlegesen csak természetbeli 

ellátásként lehetett nyújtani. Ebben az ellátási formában az elmúlt évben 12 fő részesült, 

valamint 618 e Ft került kifizetésre.   

A kifizetett normatív lakásfenntartási támogatás után járó állami támogatás mértéke 90 

százalék. 

Lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelmet egy esetben – jövedelmi kizáró 

ok miatt – kellett elutasítani. Az elsőfokú eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik.  

 

Ápolási díj 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó 

és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy 

gondozását, ápolását végzi.  

Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az ápolt személy állapota az állandó 

ápolást már nem teszi szükségessé, az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,  

az ápolt személy meghal, az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt 

vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, a jogosultságot kizáró körülmény 

következik be.  

Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem 

képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson 

belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében az előzőekben 

foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.  



A települési önkormányzat képviselő-testülete - az önkormányzat rendeletében meghatározott 

feltételek fennállása esetén - ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. 

életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.  

Sióagárd Község Önkormányzata a méltányossági ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseket a 

helyi rendeletében 2011. március hó 1. napjától hatályon kívül helyezte. 

 

Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 

alapösszeg 100%-a (28.500,- Ft) súlyosan fogyatékos, vagy a tartósan beteg 18 év alatti 

személy ápolását végző esetében. Továbbá, 130 %-a (37. 050,- Ft) a fokozott ápolást igénylő 

súlyosan fogyatékos a fokozott ápolást végző esetében.  

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő 

személy - ide nem értve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett 

személyt - az ellátás után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj 

fizetésére kötelezett.  

A kifizetett ápolási díj után járó állami támogatás mértéke 75 százalék. 

2013. január hó 01. napjától az alanyi jogú ápolási díj a Járási Hivatal hatáskörébe került át.  

 

Önkormányzati segély: 

Sióagárd Község Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a 

rendeletében meghatározott önkormányzati segélyt nyújt. 

A 2014. évben három fő részesült pénzbeli támogatásban 45 e Ft összegben. 

2014. évben elutasított átmeneti segély megállapítására irányuló kérelem nem volt.  

Az elsőfokú eljárás az önkormányzati segély esetében a polgármester átruházott hatáskörébe 

tartozott, valamint 2014. december hó 02. napjától a hatáskör a Szociális és Civilkapcsolati 

Bizottsághoz került. 

 

2. Természetben nyújtott szociális ellátások 

Közgyógyellátás 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez 

és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1272#sid307456


A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy – külön jogszabályban 

meghatározottak szerint – térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba 

befogadott a járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre – ideértve a különleges 

táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is – gyógyszerkerete erejéig, egyes, külön 

jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és 

fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá az orvosi 

rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. 

2013. január hó 01. napjától az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultság 

megállapítása a Járási Hivatal hatáskörébe került át. 

Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem 2014-ben 

nem volt.    

A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása tekintetében az elsőfokú 

eljárás a polgármester átruházott hatáskörébe tartozott, valamint 2014. december hó 02. 

napjától a hatáskör a Szociális és Civilkapcsolati Bizottsághoz került. 

 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása 2013. január hó 1. napjától 

jegyzői hatáskörből a Járási Hivatal hatáskörébe került át. 

 

Adósságkezelési szolgáltatás  

E jogcímen ellátás nem került megállapításra. 

 

Szociális tűzifa támogatás 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az elmúlt évben alkotta meg a 

szociális célú tűzifa juttatásról szóló 9/2014. (XII.2.) számú rendeletét. Szociális célú tűzifa 

juttatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem 

haladja meg az egy személyes háztartás esetén 42.750 Ft-ot, valamint kettő vagy több 

személyes háztartás esetén 37.050 Ft-ot. A tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy 

személynek, maximum 5 m
3
 mennyiségben, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve 

a kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennálltát), kizárólag természetbeni ellátás formájában  

állapítható meg. 



 

Az elbírálás során előnyt élvez az, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

törvény szerint: aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz 

kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult. 

Az elbírálás során előnyt élvez továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 

nevelő család. 

2014-ban Sióagárd Község Önkormányzata szociális célú tűzifavásárlásra nyújtott be 

pályázatot, melynek eredményeként 462.280,-Ft-ot nyertünk, valamint az Önkormányzatnak 

1.000,-Ft/erdei köbméter+áfa (31.877,-Ft) önrészt kellett biztosítani hozzá és gondoskodni 

kellet a fa szállításáról (95.631,- Ft), illetve a rászorulókhoz való eljuttatásáról.  2014-ben a 

kiosztásra kerülő tűzifa mennyisége 25,10 erdei m
3
 volt. Ily módon öt egyedül állónak, 

valamint hat családnak tudtunk természetbeni támogatást nyújtani, ami mindegyiknek nagy 

segítséget jelentett. 

A szociális tűzifára való jogosultság megállapításánál az elsőfokú eljárás jogosultja a  

Szociális és Civilkapcsolati Bizottság. 

 

EU Élelmiszersegély Program  

2014-ben az EU Élelmiszersegély Program nem került kiírásra.  

3. Szociális szolgáltatások 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az 

önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális 

alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. 

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és a lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 

származó problémáik megoldásában. 

Étkeztetés: 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 



fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk 

miatt. 

2014. december 31-én összesen 53 fő volt azoknak a létszáma, akik a szociális étkezési 

igénybevételi naplóban szerepeltek. Az összes igénybevevő közül 37 fő elvitellel, valamint 16 

fő kiszállítással vette igénybe a szolgáltatást.   

2014-ben 13 új kérelmező volt, valamint 8 fő esetben lett az ellátásra való jogosultság 

megszüntetésre. Az étkezési térítési díjakból befolyt árbevétel 2014. évben  4 754 e Ft volt. 

A szociális étkeztetésre való jogosultság megállapítása tekintetében az elsőfokú eljárás a 

polgármester átruházott hatáskörébe tartozott, valamint 2014. december hó 02. napjától a 

hatáskör gyakorlója a Szociális és Civilkapcsolati Bizottság. 

 

Házi segítségnyújtás 

Az ellátás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 

biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

2014. december 31-én az ellátottak száma 4 fő volt. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

Az ellátottak száma 2014. évben 4 fő. 

 

Sióagárd Község Önkormányzata a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást 2007. november 1. napja óta a társulásban fenntartott Tolna Város 

Családsegítő Központja (a továbbiakban: Családsegítő Központ) útján biztosítja.  

2011. április 1. napjától mindkét ellátás térítésköteles. 

 

Szakmai ellenőrzések: 

Az elmúlt évben a szociális ellátásokra vonatkozóan a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala kiemelt célellenőrzést tartott a szociális alapszolgáltatás (szociális 

étkezés), a szociális igazgatás (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő 



támogatás, lakásfenntartási támogatás), a gyermekjóléti alapellátás, valamint a gyámügyi 

igazgatás vonatkozásában.  

A célvizsgálat súlyos hiányosságot nem tárt fel. A feltárt hibákat a lehetőségeinkhez mérten 

kijavítottuk. A szakmai munka színvonalát megfelelőnek tartották. 

 

Kérem, hogy a tisztelt képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el az 

alábbi határozatot. 

 

Sióagárd, 2015. április 7. 

 

        Balogh Györgyi sk. 

               aljegyző 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Sióagárd Község képviselő-testületének……/2015. (IV. 09.) képviselő-testületi határozata 

Tájékoztatás a szociális törvény alapján nyújtott ellátásokról 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a szociális törvény és a 

helyi önkormányzati rendelet alapján nyújtott ellátásokról szóló tájékoztatást, azt további 

feladat meghatározás nélkül tudomásul veszi. 

Határidő: 

Felelős: 


