
Szeged, 2016. január 18. 

A SZOCIÁLIS TÁRGYÚ 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 

CÉLVIZSGÁLATÁNAK 

TAPASZTALATAI 



Új típusú rendelet 2015.03.01-jétől 
mind a 60 településen 

Korábbi rendszer átemelése 
legtöbbször 

 Korábbi támogatási formák 

 Korábbi törvényi eljárási 
szabályok 

 

Szociális hatáskörök átalakítása 

Települési támogatás bevezetése 

Célvizsgálat szempontjai: 

 Szt. új szabályai 

 Jogszabályok általában 

 Diszkriminatív feltételek 

 Túlterjeszkedés hatáskörön 
 

A VIZSGÁLAT HÁTTERE 
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TÁMOGATÁSI FORMA TELEPÜLÉSEK 

Települési 
támogatás 

Rendkívüli települési támogatás 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

Lakhatási kiadások hátralékai 

Ápolási, gondozási költség (tartósan beteg felnőtt hozzátartozóé) 

Gyógyszerkiadások (rendszeres) 

Temetési költség (gyakran a rendkívüli települési támogatás körében) 

Tüzelőanyag-költség 

Egyéb települési tám. formák (pl. km. kölcsön, hulladékdíj-kedv.) 

Köztemetés   (a törvény erejénél fogva minden településen) 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI 
ELLÁTÁSI FORMÁK 

2/6 

60 

56 

4 

5 

42 

43 

21 

31 

60 



TÁMOGATÁSI FORMA 

BIZOTT-
SÁGRA 

16% 

POLGÁR-
MESTERRE 

53% 

JEGY- 
ZŐRE 

11% 

Települési 
támogatás 

Rendkívüli települési támogatás 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

Lakhatási kiadások hátralékai 

Ápolási, gondozási költség 

Gyógyszerkiadások 

Temetési költség 

Tüzelőanyag-költség 

Egyéb települési tám. formák 

Köztemetés 

HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA 
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100%: az adott támogatási formát nyújtó települések száma 



Kifizetés és folyósítás szabályozásának 
elmulasztása [Szt. 132. § (4) g)] 

Felhasználás-ellenőrzés szabályozásának 
elmulasztása [Szt. 132. § (4) g)] 

Diszkriminatív feltétel [Ebktv. 4. § b)] 

 kizárja, akit korábban elutasítottak, 
vagy támogatását megszüntették 

 ápolt (nem az ápoló) jövedelmétől 
teszi függővé az ápolási támogatást 

 kizárja az adósságkez. támogatásból, 
aki a lakásra tartási, életjáradéki, 
öröklési szerződést kötött 

 kizárja a temetési költségek 
támogatásából, aki tartási vagy 
öröklési szerződést kötött 

 kizárja a temetési költségek 
támogatásából, aki korábban már 
részesült benne 

 behatárolja, rendkívüli 
támogatásban hányszor vagy milyen 
időközönként részesülhet 

 az egyedül és a többszemélyes 
háztartásban élők helyzete közötti 
különbséget nem veszi figyelembe 

Havi maximum támogatási összeg 
túllépése [Szt. 45. § (7)] 

Települési támogatáson kívüli ellátás 
bevezetése [Szt. 45. § (1), 132. § (4) g)] 

Köztemetés a települési tám.-ban vagy 
felhatalmazáson túlterjeszkedve [Szt. 48. §] 

KERÜLENDŐ SZABÁLYOZÁSI MÓDOK, 
TÍPUSHIBÁK   2/1. 
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Fogalmak törvénytől eltérő 
meghatározása [Szt. 4. § (1), 25. § (3) b)] 

Értelmezhetetlen [Jat. 2. § (1)] 

Például: 

 „rendszeres rendkívüli támogatás” 

 jogosultsági feltétel a gyermek 
legalább egy éves településen élése 
és a születést követő 90 napon belüli 
kérelembenyújtás 

 

Jogbizonytalanság [Alaptörvény B) cikk (1)] 

Például: 

 elszámolási kötelezettséget csak 
„indokolt esetben” követeli meg 

 hatáskör-átruházás SZMSZ-en való 
átvezetését elmulasztja 

 nem egyértelmű kereszthivatkozás 

Bevezető rendelkezés hibás [Szt. 132. § (4) g)] 

Jogszabály-szerkesztés [Jat. 2. § (4) d), 3. §] 

 törvényszöveg megismétlése 

 rövidítések következetlen használata 

 szerkezeti egységek hibás számozása 
 

KERÜLENDŐ SZABÁLYOZÁSI MÓDOK, 
TÍPUSHIBÁK   2/2. 
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Rendelkezni kell 

 a jogosultsági feltételekről, 

 a megállapítás szabályairól, 

 a kifizetés és folyósítás szabályairól, 

 a felhasználás ellenőrzésének 
szabályairól 

Rendkívüli települési támogatás 
kötelező: 

 létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe kerültek 

 időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdenek 

Havi támogatások maximuma a 
nyugdíjminimum összege 

Szt. általános rendelkezései (pl. 
fogalmak) 

Jogszabályba nem ütközhet (pl. Ebktv.) 

Köztemetés továbbra is önálló, e körben 
szabályozási lehetőség: 

 megtérítési kötelezettség alóli 
mentesítés feltételei 

 hatáskör-átruházás 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KERETEI 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


