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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. februári ülésére 
 

Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a  gyermekjóléti alapellátásokról és 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről önkormányzati rendelet alkotása  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a központi jogalkotó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) ponttal való kiegészítése értelmében  az 
önkormányzatok feladata különösen: a szociális szolgáltatás, ellátások biztosítása, benne a települési támogatás 
megállapítása jogának gyakorlásával. 
 
Az Alaptörvény XIX. cikke (1) bekezdése értelmében Magyarország törekszik arra, hogy minden 
állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Az Szt. 2. §-a szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása  az 
állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.  
Az önkormányzati rendelet megalkotásakor nem hagyható figyelmen kívül a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 2. § (4) bekezdése, miszerint annak meg kell felelni az Alaptörvényből fakadó 
tartalmi és formai és jogalkotás szakmai követelményeinek. 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
markáns módosítását a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. 
évi XCIX. törvény III. Fejezete foglalja magában.  
Az Szt. 132. § (4) bekezdése g) pontjában a központi jogalkotó felhatalmazza (tehát kötelezi) az 
önkormányzatot arra, hogy önkormányzati rendeletben szabályozza az eddigi önkormányzati segély helyébe 
lépő  települési támogatás  keretében az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokra jogosultságot szerzők 
körét, a jogosító feltételeket, az ellátás összegét, a kifizetés, a folyósítás és az ellátás felhasználása szabályait. Ezen 
rendelkezés 2015. március 1. napján lép hatályba.  Az Szt. 134/E. §-a az önkormányzati rendelet 
megalkotásának, kihirdetésének és hatálybalépésének határidejét 2015. február 28. napjában szabta meg 
a központi jogalkotó.  
 
Az Szt.a 2015. március 1. napjától egységes elnevezésű: települési támogatás mint szociális ellátási 
forma bevezetését nem nevesíti konkrét juttatási kör meghatározásával, példálózó jelleggel utal a lakhatás, a 
tartósan beteg személy ápolása, a gyógyszerköltségekhez való hozzájárulás és a lakhatás során hátralékot felhalmozók 
támogatása  megállapítása lehetőségére, de „teljes szabadkezet hagy” mérlegelési jogkörrel az önkormányzat 
számára a támogatási formák meghatározása során. Fontos szabály viszont, hogy az Szt. által, annak általános 
részében használt  fogalmak (pl. háztartás, jövedelem, vagyon, család, stb.) definíciójában foglaltaktól az 
önkormányzati rendeletben  nem lehet eltérően rendelkezni. 
 
A legfontosabb változás, hogy 2015. március 1. napjától 

- a lakásfenntartási támogatás, 
- az adósságkezelési szolgáltatás, 
- a méltányossági közgyógyellátás, 
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- a méltányossági ápolási díjra 
vonatkozó szabályozás teljes egészében kikerül az Szt.-ből, így annak jogalapja elvész. Az 
átmeneti szabályozás keretében rögzíttek értelmében, a lakásfenntartási támogatásként (az Szt.-re 
hivatkozva) megállapított ellátás folyósítása (90 % központi költségvetésből, 10 % önkormányzati 
költségvetésből) a jegyzői hatáskörben kiadott határozatban megállapított időpontig biztosított,  viszont ezen a 
jogcímen március 1. napja után már nincs lehetőség határozat meghozatalára és központi anyagi forrás lehívására.   
 
Ezzel  a döntéssel az állami felelősség körébe tartozó kötelező szociális ellátások és az önkormányzat 
kötelező és önként vállalt szociális támogatása mind jogilag, mind pénzügyileg szétválik, mivel 
március 1. napjától kizárólag az önkormányzat anyagi teherbíró képességéhez igazodó módon 
történhet a településen nehéz szociális- és anyagi körülmények között élő rászorulók 
támogatása önkormányzati rendeletbe foglalt szabályok szerint.  
 
Annak nincs jogi akadálya, hogy az önkormányzat  önkormányzati rendeletébe foglalva adjon olyan, az 
Szt.-ből fent írtak szerint kivezetett szociális támogatásokat, amelynek jogi feltételein túl az anyagi fedezetét 
is biztosítani tudja az önkormányzat adott évi költségvetése terhére. Központi elvárásként fogalmazódott meg, 
hogy a települési támogatás forrásaként (a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-a szerinti) a helyi 
adók közül az iparűzési adó kell hogy szolgáljon  akkor, ha az új adó-erőképesség számítása alapján nem 
juthat központi költségvetési forráshoz az adott település.  
Emlékeztetem Önöket az elmúlt évben 1,5 millió Ft visszatérítési kötelezettségünkre, mivel az adó-
erőképessége 5.045.- Ft volt, míg az idei évben alig haladja meg a 3.000.- Ft-ot, így elvonás helyett 
közel 10 millió Ft központi támogatásban részesül önkormányzatunk, tehát megteremtődhet az 
önkormányzati támogatások anyagi forrás fedezete az önkormányzat költségvetésében betervezett saját 
bevétel összege mellett.  
 
Az Szt. által az önkormányzatra kötelező jelleggel  egyedül  a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek számára rendkívüli települési 
támogatás biztosítását írja elő.  Az önkormányzat rendeletében olyan feltételt nem  támaszthat, amely 
alkalmas településen belül társadalmi csoportok hátrányos megkülönböztetésére, hatályos vonatkozó jogszabályokba 
ütközik, ellentétes az Szt. általános szabályaiban foglaltakkal és eltér az ellátás céljától.  
 
A jelenleg hatályos tárgyi önkormányzati rendelet önkormányzati segély, mint szociális ellátási forma  
köré csoportosította a rendkívüli élethelyzetbe került személy/család támogatása jogcímeit, pl. a  

- volt átmeneti segély helyetti rendszeres, vagy rendkívüli szociális és vagy gyermekvédelmi 
támogatás, (élelmiszer, tüzelő, ruhanemű, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, utazás,stb.)   

- a temetési segély,  
- rendkívüli gyermekvédelmi  és egyéb támogatásokat 

akár pénzbeli, akár természetbeni formájáról legyen szó. 
Ez az átmeneti segélyből lett önkormányzati támogatás, amely települési támogatásra változott,  hivatott 
betölteni annak tartalmát, igazodva a szociálisan rászorulók helyzetéhez.  
       
Az eddigi 3 segélyből összeállt települési támogatás  továbbra is eseti vagy havi rendszerességgel állapítható 
meg azoknak a személyeknek, akik önmaguk vagy családjuk létfenntartását más módon nem tudják megoldani. 
A települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető egy főre jutó családi  jövedelemhatár nem lehet alacsonyabb az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál az Szt. szerint, melyhez viszonyítva jelenleg 
kedvezőbb az önkormányzat rendelete szerinti bírálati szempont.  
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetése irányadó előirányzatát tekintve nagyobb a szociális 
támogatásra szorulók aránya és  a szociális  támogatások címén való kifizetés teljesítése - saját 
önkormányzati forrás terhére – nem teszi lehetővé magasabb jövedelemküszöb megállapítását 2015. 
évre, ezért az Szt-ben írt jövedelmi feltételek szerint javaslom azt megszabni. 



Az Szt. akként rendelkezik, hogy az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 
megállapított  összeg nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál, amely azonos 
a korábbi temetési segélynél megadott mértékkel, melyet javaslok ekként hatályban tartani.  
Itt jegyzem meg, hogy az eddig a törvény erejénél fogva, saját hatáskörben eljárva, a polgármester járt el 
köztemetés  elrendelése ügyében, ezt is hatályon kívül helyezte a központi jogalkotó, tehát köztemetés b 
bírálata során  átruházott hatáskörben  járhat el a polgármester úr a tárgyi önkormányzati rendeletben 
szabályozottak szerint. 
 
Fontos rendelkezések közé sorolható a szociálisan rászoruló személy vagyoni helyzete,  melynek 
megítélése szintén az önkormányzat mérlegelési jogköre, akárcsak a települési támogatás összegének  
megállapítása, ahol szempont a minimum összeg (tól-ig) és az egy főre jutó jövedelemhatár (öregségi 
nyugdíjminimum  mindenkori legkisebb összege: 28.500.- Ft/hó) rögzítése. 
 
A természetbeni ellátás nyújtásának módja  bevált, jól működik az Erzsébet utalvány  és a Kistérségi 
Startmunka mintaprogramban  közfoglalkoztatás keretében előállított mezőgazdasági termények (zöldségfélék, 
annak feldolgozott változata, stb.) térítésmentes átadása, melynek lehetősége megtartását javaslom a szociálisan 
rászorulók számára, ezen települési támogatás bírálatakor. 
 
A települési támogatás ügyében beadott kérelmek bírálatára döntést a Képviselő-testület, vagy általa 
önkormányzati rendeletben rögzítetten, átruházott hatáskörben eljáró testület (pl. illetékes bizottság,) 
vagy személyek (pl. polgármester, jegyző) hozhat.  
A jelenleg hatályos, az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekjóléti szolgáltatásokról és a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről szóló  9/2013. (XI. 29.)  önkormányzati rendeletben 
szabályozott szociális ellátási formák esetében a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházta át az átmeneti 
és temetési segély megállapítása jogát, amely új nevében települési támogatásként jelenik meg, valamint a 
köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett számára előírt fizetési kötelezettség alóli mentesítés meghatározása 
jogát.  
Továbbra is indokoltnak tartom –az ügymenet gyorsasága, a közvetlen ügyintézés, ezáltal a szociálisan 
rászorulók számára nyújtott ellátás  időben való biztosítása érdekében-  települési támogatás elbírálása 
hatáskörének Polgármester úrra való átruházását, az új szociális ellátási forma: a lakásfenntartási támogatás  
kivételével, amely az eddigi Szt.-n alapulóan jegyzői hatáskör volt. 
 
A méltányosságból megállapítható közgyógyellátás Szt.-beni szabályozása megszűnt, annak önkormányzat általi 
nyújtása már nem kötelező, viszont helyébe beléphet a valódi gyógyszerköltségek támogatása,  mivel több 
olyan  évek óta szedett és a beteg ember számára bevált gyógyszer nem szerepel a közgyógyellátási 
listán, amely így az arra  normatív alanyi jogon jogosulttá váló számára elérhetetlen. A hatáskör 
átruházását kezdeményezem akként, hogy továbbra is jegyzői hatásköre tartozzon annak bírálata, egyrészt a 
település lakossága ehhez szokott, másrészt a fent írtak miatti rugalmasabb ügyintézési lehetőség okán. 
A közfeladatok ellátása hatáskörének átruházását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése akként teszi lehetővé, hogy a Képviselő-testület szerveire: - 
melybe beletartozik az önkormányzat bizottságán túl a polgármester és a jegyzői is - engedi mind az 
önkormányzati, mind az önkormányzati hatósági ügyek átruházását akkor, ha arra a Képviselő-testület 
(rendeletében)  felhatalmazást ad.  
Egy adott feladat hatáskörének átruházására alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 19. § (2) bekezdésében írtakat is, 
hiszen a települési támogatás bírálata során a  hatósági eljárásának lefolytatására a Ket. szabályait kell irányadónak 
tekinteni. 
 
A gyermekjóléti alapellátás keretében eddig nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek 
bírálati joga a Polgármester urat illette (átruházott hatáskör gyakorlójaként), melyet a fent írt indokok 
alapján nem célszerű megváltozatni, ezért annak átruházott hatáskörben való megtartását javaslom.  



 
A gyermekétkeztetés (óvodai és iskolai egyaránt)  a központi finanszírozási rendszere a közelmúltban 
jelentősen átalakult, mivel a támogatás alapja a bekerülési összköltségből a helyben beszedhető 
intézményi térítési díjak összegének különbözete.  Jelenleg a Start-programban közfoglalkoztatásban 
előállított termékek térítésmentes átadásával enyhíthető a gyermekétkeztetést bonyolító önkormányzati 
társaság és ezáltal az önkormányzat vesztesége és a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek szülei anyagi 
terhe, mivel évek óta nem emelkedett az intézményi térítési díjak összege. Ez a helyzet idén már nem tartható, 
mivel az önkormányzat gazdasági társasága eddigi nyereséges ivóvíz-ellátási tevékenysége 
megszűnésével, feladata maradt a veszteséges ágazatként jelentkező gyermekétkeztetés, változó 
jogszabályi háttérrel, mintaétrend bevezetésével, konyhai eszközök cseréjével, melyhez központi 
költségvetési támogatás nem párosul. Az idei évben kedvezően alakul az infláció mértéke és  változott 
néhány  élelmiszer  általános forgalmi adója, viszont a működési költségek (villany, gáz, víz, stb.) 
emelkedése  az idei év tavaszára intézményi térítési díj emelést  kell hogy eredményezzen, melyre az 2015. évi 
önkormányzati és hivatali költségvetés beterjesztésekor tettem javaslatot az önköltségszámítás alapján. 
Részletes tájékoztatást külön előterjesztésben  nyújtunk be, melynek lényege, hogy a nyersanyag normák és 
az ezzel összefüggő intézményi térítési díjak változatlansága mellett elkerülhetetlen a rezsiköltség 
szintének lekövetése, mely a fenti két étkeztetési kategóriában 10 % emelést eredményez.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom ezen előterjesztés, ahhoz csatolt önkormányzati rendelet-tervezet, előzetes 
hatásvizsgálat és indokolás megvitatását és az Ügyrendi, a Pénzügyi Ellenőrzési, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság véleménye figyelembevételével, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. február 16. 
 
 
 
       Tisztelettel: 
          
 
 
 
          Kató Pálné 
             jegyző 


