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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 2013. évben, illetve 2014. 
évben 2014. május 15. napjáig igénybevett szociális ellátásokról, valamint településünk lakóinak 
szociális helyzetéről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket. 
 
 

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. Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére 2013. évben a kérelem 
benyújtásának napjától vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatás (továbbiakban: FHT), vagy 
rendszeres szociális segély (továbbiakban: RSZS) került megállapításra. Az ellátásra való jogosultságot a 
települési önkormányzat  szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek aktívan  
közreműködniük kell a munkakeresésben. Az FHT-ban részesülő személy elhelyezkedése érdekében 
továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ 
kirendeltségével. Az FHT-ban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől 
függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni. Köteles 
továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban 
való részvételt elfogadni. 
Az aktív korúak ellátására és az FHT-ra 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. Ez a jogosultsági feltétel abban az esetben is teljesül, ha az érintett 6 hónap időtartamot 
meghaladó munkaerő-piaci képzésben vesz részt.  
Az FHT összege 2013. évben a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a, azaz 22.800 
Ft volt. Az FHT folyósítása a közmunkában töltött idő alatt szünetel.  A kifizetett FHT 20 %-a az 
önkormányzat költségvetését terhelte. 
2013. évben átlagosan 15 fő részére került folyósításra az FHT havi 22.800 Ft összegben.  
Rendszeres szociális segélyben részesül, aki kora, 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 változó, havi 
összege függ a család nagyságától, jövedelmétől. A rendszeres szociális  segély összegének  90 %-át 
téríti meg részünkre a központi költségvetés. 
2013. évben 1 fő egészségkárosodott, 1 fő pedig az életkorából fakadóan rendszeres szociális segélyre 
volt jogosult. Az egészségkárosodott segélyezettnél havi 25.650 Ft, a másik segélyezettnél havi 13.450 
Ft összeg került kifizetésre. Jelenleg ezen ellátásban 1 fő részesül az életkorából fakadóan (havi 13.450 
Ft összegben). Az egészségkárosodott személy részére az ellátás felülvizsgálata után 2014. május 1. 
napjától már foglalkoztatást helyettesítő támogatás került megállapításra. 
2014. január 1. napján 13 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult aktív korú ellátottat 
tartottunk nyilván. Kérelem alapján 2014. május 15-ig újabb 2 fő aktív korú került az ellátottak körébe, 
illetve vált jogosulttá FHT-ra.  
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A nyilvántartott ellátottak közül  5 fő ellátása az álláskeresési támogatásra való jogosultság miatt, 1 fő 
ellátása gyermekgondozási ellátásra való jogosultság miatt került megszüntetésre. Egy személy 
határozatlan idejű munkaviszonyt létesített, így ellátása az elhelyezkedése utáni 91. napon szintén 
megszüntetésre került. Egy személy saját elhatározásból kérte az ellátás megszüntetését.  
Jelenleg 8 fő FHT-ban részesülő személyből 2 fő segélyezése közfoglalkoztatás miatt, 1 fő segélyezése 
munkaviszony létesítése miatt szünetel.  
 
Összefoglaló táblázat az aktív korúak ellátására vonatkozóan: 
 
Jogcím: Havi 

összege: 
     Ft 
 

Járulékok: 
     Ft 

Összesen: 
   (havi) 
     Ft 

Állami 
támogatás 
mértéke: 

% 

Állami 
támogatás havi 

összege: 
Ft 
 

Önkormányzati 
költségvetést 
terhelő havi 

összege: 
Ft 

RSZS  
(egyedülálló 
esetén) 

25.650 - 25.650 90 23.085 2.565 

FHT 22.800  - 22.800 80 18.240 4.560 
Közfogl. munka*  77.300 10.436 87.736 90 78.962 8.774 
 
*  egy napi 8 órás dolgozó munkabérével és járulékaival számolva 
 
 
Lakásfenntartási támogatás 
 
Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott  lakás 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a 
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft-ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 
2013. évben átlagosan 25 fő részesült lakásfenntartási támogatásban, havi 2.500-7.800 Ft közötti 
összegben.  
A támogatást egy éves időtartamra kell megállapítani. A normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett 
összeg 90 %-át igényelhetjük vissza állami támogatásként.  
Jelenleg 24 fő részesül havi 2.500 Ft – 7.800 Ft közötti támogatásban, ez átlagosan havi 4.163 Ft.  
 
 
Ápolási díj 
 
Az ápolási díj megállapítása történhet alanyi, vagy méltányossági alapon.  
2013. január 1. napjától az alanyi ápolási díjjal kapcsolatos ügyek átkerültek a Megyei Kormányhivatal 
Rétsági Járási Hivatalához. 
 
A méltányossági alapon megállapított ápolási díjak összegét az önkormányzat saját bevételei terhére, 
saját költségvetése terhére kell biztosítani. Méltányossági alapú ápolási díj kifizetés 2013. nem történt. 
2014. évtől a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendeletünk módosításra került, 
mely szerint a méltányossági alapon adható ápolási díj megszüntetésre került. 
 
 
Átmeneti segély 
 
2013. évben az átmeneti segélyt kérő személyek köre igen változó volt. 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. 
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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 sértettje, 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 (2013. évben 42.750 Ft-ot). 
 
2013. évben 18 esetben került átmeneti segély megállapításra összesen 445 eFt értékben. Ebből 69 eFt 
pénzbeli támogatás, a fennmaradó 376 eFt természetbeli (élelmiszer, vetőmag, palánta és szociális tűzifa) 
támogatás. A benyújtott kérelmekből 5 fő kérelme került elutasításra. 
 
 
Temetési segély 
 
Temetési segély az eltemettető részére kerül kifizetésre. A jogosultság megállapítása a halotti 
anyakönyvi kivonat és a temetést igazoló számla benyújtásával történt. A temetési segély 2013. évben 
jövedelemre való tekintet nélkül került megállapításra. Temetési segélyt 2013. évben összesen 13 fő vett 
igénybe. A segély egyszeri támogatási összege 15.000 Ft.  
 
 
Önkormányzati segély 
 
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. 
törvény (valamint a 197/2013. (VI.13.) Korm. rendelet) 2014. január 1-jei hatállyal önkormányzati 
segély elnevezéssel új szociális és gyermekvédelmi ellátási formát vezet be. A törvénymódosítás 
értelmében: 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze. Igénylésének 
feltételei az átmeneti segély feltételeivel szinte teljesen megegyeznek. 2014. évtől a legfőbb változás, 
hogy a temetési kiadásokhoz benyújtott segély elbírálásához már jövedelemigazolást is kell csatolni. A 
Képviselő-testület jogköre, hogy a kérelmező jövedelmi helyzetétől függetlenül, különösen indokolt 
esetben önkormányzati segélyt állapíthat meg.  
 
2014. május 15. napjáig 12 fő részesült önkormányzati segélyben, mely 118 eFt összegben terhelte meg 
költségvetésünket. 4 kérelem elutasításra került. A 2014. évi költségvetésben tervezett éves  keret ( 475 
eFt)  25 %-a  került ez idáig felhasználásra. 

 
 

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. 
2013. és 2014. évben köztemetés nem történt településünkön.  
 
 
Méltányossági közgyógyellátás 
 
2013. 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 
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mindenkori legkisebb összegének (2013. és 2014. 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.  
A méltányossági alapon kiállított közgyógy igazolványok után fizetendő térítési díj összege a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve által megállapított éves 
gyógyszerkeret 30 %-a, tehát ez kérelmezőnként eltérő lehet.  
 
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet 2013. évben 4 fő nyújtott be. A kérelmezők közül 1 fő 
részére került az ellátás megállapításra, a 3 fő kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költségei a 
rendeletben előírt összeget  nem érték el, így kérelmük elutasításra került.  
 
 

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 
egyszeri meleg étkezésről nem képesek gondoskodni. 2013. évben átlagosan 18 fő vette igénybe  a 
szociális étkeztetést.  
2014. május 15-én  23 fő szociális étkeztetésre való jogosultat tartunk nyilván.  
 
 
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 2013. december 31-ig, valamint a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 2013. június 30-ig megállapodás alapján Rétság  Kistérség 
Többcélú Társulás gondoskodott. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1. napjától nem 
tartozik az önkormányzati feladatkörbe. 
 
2014. évtől a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat önkormányzatunk látja el 1 fő 8 órás 
szakképzett szociális gondozó alkalmazásával. 2014. május 15-én 6 fő házi segítségnyújtásra jogosult 
gondozottat tartunk nyilván, melyből az ellátást napi szinten átlagosan 4 fő veszi igénybe. 
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Összefoglaló táblázat: 
 
          1.000 Ft-ban 

Ellátás neve: 2011. évben 
kifizetett összeg 

2012. évben 
kifizetett összeg 

2013. évben 
kifizetett összeg 

Rendszeres szociális segély            353             428             390 
FHT         1.870          3.168          3.159 
Lakásfenntartási támogatás            385          1.176          1.245 
Ápolási díj          3.226          4.468             424* 
Átmeneti segély            158             229             445 
Temetési segély            135              90             195 
Mélt. közgyógyellátás térítés              23                -              28 
Köztemetés                -             45                - 
 

*    2012. december hóra vonatkozó kifizetéseket tartalmazza 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Tolmács, 2014. május 16. 
 
   
    Tisztelettel: 
 
 
                                                                                                                 Torma Andrea 
           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
  ……/2014. (V…….) Képviselő-testületi határozat javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat szociális ellátásairól 
szóló 2013. évi beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 
 


