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8 . Napirend 
 
 

BESZÁMOLÓ 
az önkormányzat szociális ellátásairól  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a 
szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.)  önkormányzati rendelet alapján 2010. évben, illetve 2011. 
évben e beszámoló elkészítéséig igénybevett szociális ellátásokról, valamint településünk lakóinak 
szociális helyzetéről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket. 
 
 
 

1.   Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
 
 

Időskorúak járadéka 
 
Időskorúak járadékában részesülő személy községünkben jelenleg nincs.  
 
 
Aktív korúak ellátása 
 
 
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére 
nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére 2010. évben a kérelem 
benyújtásának napjától vagy rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT), vagy rendszeres 
szociális segély (továbbiakban: RSZS) került megállapításra. A RÁT összege 2010. évben a mindenkori 
nyugdíjminimummal megegyező összeg, 2010. évben 28.500 Ft. A RÁT folyósítása a közmunkában 
töltött idő alatt szünetel.  A kifizetett RÁT 20%-a az önkormányzat költségvetését terhelte. 
2010. évben átlagosan 4 fő részére került folyósításra a RÁT havi 28.500 Ft összegben. 2010. december 
31. napján a RÁT-ra jogosultak száma 7 fő, melyből a támogatás folyósítása 3 fő esetében a közcélú 
foglalkoztatásuk miatt szünetelt. 
Rendszeres szociális segélyben részesül, aki kora (55. év feletti), vagy egészségi állapota miatt nem 
alkalmas munkavégzésre, vagy olyan 14. év alatti személy eltartásáról gondoskodik, akinek az 
elhelyezése napközbeni ellátást biztosító intézményben nem biztosított. A szociális segély összege  havi 
25.650 Ft. A rendszeres szociális  segély összegének 90%-át téríti meg részünkre a központi 
költségvetés. 
2010. évben 1 fő egészségkárosodott volt rendszeres szociális segélyre jogosult, aki jelenleg is ezen 
ellátásban részesül. 
2011. évtől a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott 
személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (BPJ) váltotta fel. A 
bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege (2011. évben 28.500 Ft). Az 
önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a. 
Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján 
állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A 
bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként 
együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban 
részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által 
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felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ 
által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. 
A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra 
jogosult személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, 
közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munka-tevékenységet – kell igazolni. A jogosultsági feltétel 
teljesül abban az esetben is, ha az érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, 
vagy munkaerő-piaci programban vesz részt.  
2011. évtől új közcélú foglalkoztatási forma, az önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás, 
amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók.  
Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, 
legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási 
formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű 
munkabérben részesülhetnek. Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a 
dologi kiadásokkal bővített – személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával 
arányos –  évente központilag megállapított összeg 95%-a igényelhető. A pályázónak 
(önkormányzatnak)  5%-os önrészt kell biztosítania.  
Az önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra a pályázati felhívás évente két alkalommal 
kerül meghirdetésre munkaügyi kirendeltségenként, országosan kialakított elvek alapján. Egy pályázó 
egy naptári évben több pályázatot is benyújthat. Ha árvíz, vagy más természeti csapás indokolja, 
rendkívüli pályázat is meghirdethető a keret terhére.  
A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak 
vonhatók be. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem 
tud megfelelő olyan munkaerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más álláskeresőként 
nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható. 
A foglalkoztatás időtartama 2 - 12 hónap lehet, és napi 6 - 8 órás munkaidőben történik. A települések 
hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70-100 % mértékű lehet. 
A munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek is érvényesíthetők a 
támogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig. Önkormányzatunk esetében a támogatás mértéke 70 %. 
2011. január 1. napján 6 fő bérpótló juttatásra jogosult aktív korú ellátottat tartottunk nyilván. Kérelem 
alapján újabb 7 fő aktív korú került az ellátottak körébe, illetve vált jogosulttá bérpótló juttatásra. A 
beszámoló készítéséig 1 fő ellátása a jogosultság felülvizsgálatának akadályoztatása miatt és 1 fő ellátása 
a felajánlott közmunka visszautasítása miatt megszüntetésre került.  Jelenleg 11 fő bérpótló juttatásra 
jogosult személyből 6 fő segélyezése közfoglalkoztatás miatt szünetel. A közfoglalkoztatásba bevont 
személyekből 5 fő rövid időtartamú,  1 fő pedig huzamosabb időtartamú foglalkoztatásban vesz részt.  
 
 
Jogcím: Havi 

összege: 
     Ft 
 

Járulékok: 
     Ft 

Összesen: 
   (havi) 
     Ft 

Állami 
támogatás 
mértéke: 

% 

Állami 
támogatás havi 

összege: 
Ft 
 

Önkormányzati 
költségvetést 
terhelő havi 

összege: 
Ft 

RSZS 25.650 - 25.650 90 23.085 2.565 
BPJ 28.500  - 28.500 80 22.800 5.700 
Közcélú munka*   39.000     10.530    49.530          95 47.054 2.477 
Közcélú munka**   78.000     21.060      99.060          95 94.107 4.953 
 
 
*  egy napi 4 órás minimálbéres dolgozó munkabérével és járulékaival számolva 
**egy napi 8 órás minimálbéres dolgozó munkabérével és járulékaival számolva 
 
 
Lakásfenntartási támogatás 
 
Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személynek, családoknak az általuk lakott lakás vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
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hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a törvényben meghatározott 
feltételek szerinti jogosultaknak (normatív lakásfenntartási támogatás), az adósságkezelési 
szolgáltatásban részesülő személynek, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 
szerinti jogosultaknak.  
2010. évben és jelenleg is 2 fő  kérelmező részére folyósítunk normatív lakásfenntartási támogatást. A 
támogatást egy éves időtartalomra kell megállapítani. A normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett 
összeg 90 %-át igényelhetjük vissza állami támogatásként. Összegszerűen az önkormányzatunkat terhelő 
összeg jelenleg havi 1.110 Ft. 
 
 
Ápolási díj 
 
Az ápolási díj megállapítása történhet alanyi, vagy méltányossági alapon.  
2010. évben átlagosan 8 fő részesült alanyi ápolási díjban. Az alanyi jogú ápolási díjasok közül 1 fő 
részesült alanyi jogú emelt összegű ápolási díjban,  mivel  a kérelmező fokozott ápolást igénylő súlyos 
fogyatékos személyt ápolt. Az emelt összegű ápolási díj az Ezüstfenyő Idősek Otthona módszertani 
intézmény szakvéleménye alapján került megállapításra.  
Ápolási díj 2010. évi havi összege: 28.500 Ft, illetve az emelt összegű ápolási díj összege 37.050 Ft.  
Az alanyi jogú ápolási díjak  összegét  2010. évben 75%-ban térítette meg számunkra az állam. A 2010. 
évben alanyi jogú ápolási díjra 2.729 eFt került kifizetésre. Az önkormányzati költségvetést terhelte: 682 
eFt. Az ellátást 24%-os nyugdíjjárulék terheli, melynek 20%-át, azaz 131 eFt-ot kell saját 
költségvetésünk terhére kigazdálkodnunk.   
2011. évben jelenleg 9 fő részesül alanyi jogú ápolási díjban. 2011. évben az alanyi jogú ápolási díj havi 
összege 29.500 Ft-ra, illetve az emelt összegű ápolási díj 38.350 Ft-ra emelkedett.  
 
A méltányossági alapon megállapított ápolási díjak összegét az önkormányzat saját bevételei terhére, 
saját költségvetése terhére kell kigazdálkodnia. Méltányossági alapú ápolási díj kifizetés 2010. és 2011. 
évben nem történt. 
 
 
 
Átmeneti segély 
 
Az átmeneti segélyt kérő személyek köre igen változó. A támogatottak leggyakrabban betegség, kórházi 
ápolás miatt, magas gyógyszerköltség, valamint közüzemi díj tartozásra, téli tüzelő beszerzésére 
hivatkozva nyújtják be kérelmüket.  Előfordul, hogy 1-1 kérelmező egy évben több alkalommal is kér 
átmeneti segélyt: 2010. évben 1 fő kétszer részesült átmeneti segélyben.  
Az 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet alapján átmeneti segély állapítható meg annak a 
személynek, aki létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzd, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadások (mint pl. hosszantartó betegség, kórházi ápolás, elemi kár, 
baleset, vagy bűncselekmény sértetje, tüzelővásárlás, ruházat pótlása, magas gyógyszerköltség stb.) miatt 
anyagi segítségre szorul, és családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2010. és 2011. évben 42.750 Ft-ot). 
2010. évben a benyújtott átmeneti segély iránti kérelmek száma: 25, ebből elutasított kérelem 12, 
támogatott kérelem 13. Három esetben kérelem benyújtása nélkül polgármesteri, vagy képviselői 
javaslatra történt a segély megállapítása. 2010. évben átmeneti segélyként 14 esetben 150 ezer forint 
pénzbeni támogatást nyújtott az önkormányzat 13 fő támogatott részére. 2 fő természetbeni átmeneti 
segélyben részesült. 
2011. évben eddig 4 fő részesült átmeneti segélyben 60 eFt értékben. A 2011. évi költségvetésben 
tervezett éves  keret ( 160 eFt) 37,5 %-a került felhasználásra 2011. május 31-ig. 
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Temetési segély 
 
Temetési segély az eltemettető részére kerül kifizetésre. A jogosultság megállapítása a halotti 
anyakönyvi kivonat és a temetést igazoló számla benyújtásával történik.  A  temetési segély jövedelemre 
való tekintet nélkül kerül megállapításra.  Temetési segélyt 2010. évben összesen 10 fő vett igénybe. A 
segély egyszeri támogatási összege 15.000 Ft.  
2011. évben eddig 3 fő eltemettető részére fizettünk ki temetési segélyt.  
 
 

2.    Természetben nyújtott szociális ellátások 
 
Köztemetés 
 
A törvény szerint a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere 
önkormányzati hatáskörben gondoskodik – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – a 
településen elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az 
eltemettetésre köteles személy, illetve ha az eltemettetésre köteles az eltemettetésről nem gondoskodik. 
Köztemetés 2010. és 2011. évben nem történt településünkön. 
 
Méltányossági közgyógyellátás 
 
2010. január 1-jén érvényben lévő 5/2009. (III.19.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
méltányossági közgyógyellátásra az a szociálisan rászoruló személy jogosult, akinek jövedelme, illetve 
akinek családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének (2010. és 2011. évben 28.500 Ft) egyedül élő esetében a 200 %-át, 
családban élő esetében 150%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, azaz 7.125 Ft-ot meghaladja.  
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet 2010. évben 3 fő nyújtott be. Mivel a kérelmezők 
jövedelme a rendeletben előírt jövedelemhatárt meghaladta, így mindhárom kérelem elutasításra került. 
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelem 2011. évben ez idáig nem érkezett. 
A méltányossági alapon kiállított közgyógyigazolványok után fizetendő térítési díj összege a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve által megállapított éves 
gyógyszerkeret 30 %-a, tehát ez kérelmezőnként eltérő lehet.  
 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 
A jogszabályok alapján a jegyző az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolására 1 évre 
hatósági bizonyítványt állít ki.  
Egészségügyi szolgáltatásra jogosult az, akinek  

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 120%-át,  

b) egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem 
haladta meg és családjának vagyona nincs. 

2010. évben 10 fő részére szociális rászorultság alapján egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
került megállapításra. 
A beszámoló készítéséig ebben az évben szociális rászorultság alapján 3 fő vált jogosulttá egészségügyi 
szolgáltatásra. 
 

3.    Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
Szociális étkezés 
 
Rendeletünk alapján szociális étkezésben kell részesíteni azokat a szociálisan rászorultakat, akik 
önmaguk, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel legalább napi 
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egyszeri meleg étkezésről nem képesek gondoskodni. 2010. évben a 25 fő jogosultsággal rendelkezőből 
átlagosan 14 fő vette igénybe  a szociális étkeztetést.  
2011. év első felében  kérelem alapján 7 fő részére állapítottuk meg a szociális étkezésre való 
jogosultságot. 
 
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában 
való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 
 
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 önkormányzat illetékességi területén a házi segítségnyújtásról, valamint a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásról megállapodás alapján a Rétság  Kistérség Többcélú Társulás gondoskodik.  
 
 
Összefoglaló táblázat: 
          1.000 Ft-ban 

Ellátás neve: 2008. évben 
kifizetett összeg 

2009. évben 
kifizetett összeg 

2010. évben 
kifizetett összeg 

Időskorúak járadéka - - -
Rendszeres szociális segély 2.248 715 362
Rendelkezésre állási támogatás - 1.427 1.346
Lakásfenntartási támogatás 29 145 126
Ápolási díj  1.849 2.504 2.729
Átmeneti segély 431 374 162
Temetési segély 60 180 165
Mélt. közgyógyellátás térítés 23 - -
Beiskolázási segély 570 582 514
Köztemetés - - -
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Tolmács, 2011. május 19. 
 
   
    Tisztelettel: 
 
 
                                                                                                                 Torma Andrea 
           körjegyző 


