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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
Tárgy:  Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel az indokolási részben foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény szociális 
ellátásokra vonatkozó módosító rendelkezései 2015. március 1. napjától jelentősen 
átalakítják a szociális segélyezési rendszert. 
 
A módosítások révén a segélyezésben megszűnik az állami és az önkormányzati 
hatáskörök és finanszírozás párhuzamossága, élesen megkülönböztetésre kerülnek az 
állam és az önkormányzat feladatai az egyes ellátásokkal kapcsolatban, továbbá a helyi 
önkormányzatok szélesebb jogalkotási felhatalmazást kapnak arra, hogy a helyi 
igényekhez alakítsák az általuk nyújtandó szociális ellátásokat. Az eddigi vegyes (10-
20%-os önkormányzati önrészű) finanszírozások megszűnnek, és az ellátásoknak 
kizárólag egy gazdája lesz, így az aktív korúak ellátását 100%-ban az állam fogja 
finanszírozni, míg a helyi szabályozással jobban befolyásolható lakásfenntartási 
támogatást és adósságkezelési szolgáltatást a jövőben, a települési támogatás 
keretében, önkormányzati költségvetésből fogják nyújtani.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a 
jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 
 
a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Az új törvényi szabályozás értelmében számos szociális ellátás új elnevezést kap, 
jelentős részük a korábbi törvényi szintű szabályozás helyett önkormányzati 
rendeletben kerül definiálásra, ugyanakkor lényegüket tekintve – a megszűnő 
méltányossági közgyógyellátás és az óvodáztatási támogatás kivételével – 
változatlanok maradnak. Egyértelműbb lesz a hatáskörök elosztása. Az aktív korúak 
ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély) a Járási 
Hivatalok hatáskörébe kerül 2015. március 1. napjától. Ezzel egyidejűleg a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a 18. 
életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére, valamint a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
személyek részére nyújtandó támogatásokról pedig az Önkormányzatnak kell döntenie 
úgy, hogy az ezekre vonatkozó szabályozás is kizárólagos önkormányzati jogkör lesz.  
A mellékelt önkormányzati rendelet-tervezet a korábbi jogszabályokhoz képest több 
ellátás esetén (hátralékkezelés támogatás, rendkívüli települési támogatás, 
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gyógyszerutalvány, lakbértámogatás) szélesíti a bekerülés feltételeit, illetve növeli a 
támogatás mértékét, egyszerűsíti az eljárásokat, valamint az eljárási szabályok 
pontosabb megfogalmazásával, különösen a gondozási támogatás tekintetében, 
csökkenti a visszaélések lehetőségét. 
Önmagában a törvényi szintű jogszabályváltozások nem gyakorolnak jelentős változást 
az önkormányzat költségvetésére. Azzal, hogy az aktív korúak ellátásának 10 illetve 
20%-os önrészét a továbbiakban nem az Önkormányzatnak kell finanszíroznia, kellő 
fedezet teremtődik a korábbi 90%-ban államilag támogatott lakásfenntartási támogatás 
és adósságkezelési támogatás helyébe lépő települési támogatás önkormányzati 
finanszírozására. Ugyanakkor az új rendelet tervezetében számos ellátás tekintetében 
több rászorulót és nagyobb mértékben kívánunk segíteni, az ehhez szükséges 
költségvetési többletforrások rendelkezésre állnak.  
 
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A rendelet módosítása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem jár.  
 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Az ügyfelek adminisztratív terhei egyes eljárástípusok egyszerűsítése révén 
valamelyest csökkennek. 
 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A 2015. január 1. napjával módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) legkésőbb 2015. február 28. napjáig 
jogalkotási kötelezettséget ró az önkormányzatokra. A módosítás értelmében a 
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályait önkormányzati rendeletben kell szabályozni, 
emiatt elkerülhetetlen a jelenleg hatályos szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 43/2013. (XII.2.) rendelet módosítása. 
A jelentős mértékű módosítás pedig szükségessé teszi az új rendelet megalkotását. 
 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
Az aktív korúak ellátása jelenleg a Szociális Osztály ügyiratforgalmának közel 10%-át 
teszi ki. Ezen ügytípusoknak a Járási Hivatalhoz kerülését ellensúlyozzák az új 
szabályozásból eredő többletfeladatok, valamint az, hogy a központi PTR-rendszerbe a 
korábbinál lényegesen több adatot kell rögzíteni. Összességében így a Polgármesteri 
Hivatal „leterheltsége” érdemben nem változik, a jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, azok többlet 
erőforrást nem igényelnek. 
 
Rendeleti javaslat: 
 
A Képviselő-testület megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének …./2015. (……) önkormányzati rendeletét a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Újpest, 2015. február 23. 
 
                         Nagy István 


