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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tisztelt Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális alapellátásokról szóló 1993. évi III. 

tv. (továbbiakban Szoctv.) rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 

kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételekkel - pénzbeli vagy 

természetbeni formában - települési támogatást állapíthat meg az arra rászorulók részére. A 

megállapításra kerülő ellátásokra 2015. március 1. napjától normatív támogatást már nem hívhatnak le 

az önkormányzatok. 

 

A Szociális és Köznevelési Osztály szociális ellátással kapcsolatos feladatait a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) szabályozta 2021. évben. A Covid járvány okozta nehézségek ellentételezése okán, 2020. 

évben a veszélyhelyzettel összefüggő támogatási formák, illetve a veszélyhelyzetnek megfelelő 

módosítások kerültek bevezetésre.  

 

A gyermekvédelmi támogatások egy részét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és végrehajtási rendelete - a 149/1997.(IX.10.) 

kormányrendelet -, valamint, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet 

szabályozza. 

 

I. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

 
A szociális rászorultságtól függő szociális ellátásoknak két típusa van: a pénzbeli ellátások és a 

természetbeni ellátások. A pénzbeli ellátásoknál megkülönböztetünk rendszeres és eseti ellátásokat. 

  

Rendszeres pénzbeli ellátások: A jogosultság feltételeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell 

vizsgálni. A támogatás általában egy évre kerül megállapításra, a döntés rendelkezik a jogosultságról, 

a támogatás összegéről, a folyósítás időtartamáról, valamint a jogosult bejelentési kötelezettségeiről is. 

 

Eseti pénzbeli ellátások: a támogatás megállapítása nem jelent folyamatos folyósítást. Ugyanazon 

kérelmező esetében, ha az év során többször nyújt be adott eseti támogatás iránti kérelmet, minden 

esetben vizsgálni kell a jogosultságra okot adó körülmények fennállását. 

 

A természetben nyújtott szociális támogatások esetében a jogosultsági feltételek ugyanúgy 

vizsgálandók, mint az előző két esetben, csupán az különbözteti meg - akár rendszeres vagy eseti 

ellátásról legyen is szó -, hogy a megállapított pénzösszeg nem készpénzben kerül kifizetésre, hanem 

szolgáltatás vásárlása, illetőleg dologi ellenszolgáltatás szerepel ellenértékként mögötte. 

 

Pénzbeli ellátások: 

- rehabilitációs célú települési támogatás (rendszeres) 2021. év folyamán kivezetésre került, 

- súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása (rendszeres), 

- helyi gyermeknevelési támogatás (rendszeres), 

- egészségügyi települési támogatás (rendszeres), 

- beiskolázási települési támogatás (eseti), 

- születési települési támogatás (eseti), 

- időskorúak részére nyújtott települési támogatás (eseti), 

- temetési települési támogatás (eseti) 

- rendkívüli települési támogatás (eseti), 

- pandémiás települési támogatás (rendszeres)  

- internet támogatás (rendszeres) 
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Természetbeni ellátások: 

- lakásfenntartási települési támogatás (rendszeres), 

- adósságkezelési települési támogatás (rendszeres), 

- karácsonyi élelmiszercsomag (eseti), 

- köztemetés, illetve annak költségei alóli mentesítés (eseti), 

- gyermekétkeztetés szociális támogatása (rendszeres), 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás (eseti, normatív ellátás). 

 

 

II. Pénzbeli ellátások folyósítása 2021. évben 

 
A vizsgálat során a 2021. év kifizetési adatait vettük figyelembe. Tekintettel a szociális támogatások 

szabályozásában 2020. évben bekövetkezett változásokra, a korábbi évekkel való összehasonlítás -

egyes támogatások esetében- irreleváns, pusztán tájékoztató jelleggel vehető figyelembe. 

Az adatsorok tartalmazzák a kifizetett összeget, ezeket összevetettük a vizsgálatot megelőző év, évek 

adataival annak érdekében, hogy tájékoztatást adjunk milyen mértékű változások tapasztalhatók a 

szociális területen.  

 

 

Rendszeres pénzbeli szociális támogatások: 

 

Rehabilitációs célú települési támogatás a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek 

részére nyújtott támogatás, mely ellátásban 2021. évben átlagosan 9 fő részesült, összesen 1.570.650,- 

Ft összegben. A támogatás havi összege 28.215,- Ft volt. Ez a támogatási forma 2020. augusztusától 

kivezetésre került oly módon, hogy a már megállapított támogatások a jogosultság végéig kifizetésre 

kerültek, de új kérelem beadására nem volt lehetőség. 

 

Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása a rokkantsági járadékban részesülő 

személyek részére nyújtott támogatás, melyet 2021. évben 3 fő részére 6.000,-Ft/hó összegben 

folyósítottunk, 2021. évben összesen 210.000,- Ft támogatási összeg került kifizetésre.  

 

Egészségügyi települési támogatás a szociálisan rászorult személyek részére az egészségi állapot 

megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított ellátás. A 

támogatásban 2021. évben átlagosan 115 fő részesült havi 8.000,- Ft összegben. Éves szinten 

11.072.000,- Ft volt a költsége. 

 

Pandémiás települési támogatás az elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a munkájukat elvesztő, egyéb 

jövedelemmel nem rendelkező személyek létfenntartását segítő támogatás azon személyek részére, 

akiknek teljes napi munkaidőben foglalkoztatott munkaviszonyát a munkáltató megszüntette és emiatt 

létfenntartásuk veszélybe került. A támogatás mértéke 57.000,- Ft/hó. 2021. évben nem került 

megállapításra ez a támogatási forma. 

 

Internet támogatás a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő személyek kérelmére megállapított támogatási forma, mely az internet előfizetés havi 

díjának 100 %-a, maximum 5.000,- Ft/hó. 2021. évben e támogatási formára nem érkezett kérelem. 

 

Eseti pénzbeli szociális ellátások: 

Időskorú személyek települési támogatása a szociálisan rászorult, idős kort megélt (75 év) 

személyek mindennapjainak megkönnyítésére nyújtott egyszeri támogatás. A kérelem benyújtására 

minden év október 1. napja és november 2. napja között van lehetőség. 2021. évben 1192 fő részére 
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10.000,- Ft/fő értékben került kifizetésre, összesen 11.920.000,- Ft összegben.  

 

Temetési települési támogatás a szociálisan rászorult személyek részére, hozzátartozóik eltemetésére 

fordított költségek mérsékléséhez nyújtott pénzbeli ellátás. A támogatás mértéke függ a temetés 

módjától: koporsós temetés esetén a támogatás 100.000,- Ft, hamvasztásos -temetés esetén 50.000,- 

Ft, hamvak hazavitele esetén 30.000,- Ft összegű. 2021. évben 44 fő részére, 2.220.000,- Ft összegben 

került kifizetésre.  

 

Rendkívüli települési támogatás eseti jellegű támogatás azok számára, akik egy előre nem látható 

esemény miatt, időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

kerültek. 2021. évben 571 fő igényelte a támogatást, átlagosan 9.938,- Ft/fő összegben került 

kifizetésre, összesen 5.674.500,- Ft összegben. 
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Természetbeni ellátások: 

 

Karácsonyi élelmiszercsomag a karácsonyi ünnepek alkalmából összeállított természetbeni juttatás. 

A kérelem benyújtására minden év október 1. napjától, november 2. napjáig van lehetőség. 

2021. évben, a veszélyhelyzetre tekintettel, az élelmiszercsomag helyett a 268 kérelmező család 

részére, a természetbeni támogatás helyett 10.000,- Ft került kiutalásra, összesen 2.680.000,- Ft 

összegben.  

 

Köztemetés elrendelésére akkor kerül sor, ha az elhunytnak nincs vagy nem lelhető fel az 

eltemetésére köteles személy, vagy az eltemetésre köteles személy az eltemetésről nem gondoskodik. 

2021. évben 18 fő esetében került sor köztemetésre, 3.362.405,- Ft összegben. 

Az eltemettetésre köteles hozzátartozót a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni. Az 

önkéntes teljesítés elmaradása okán végrehajtási eljárás indul, azonban a behajtás nagyon ritkán vezet 

eredményre, a végrehajtási eljárások hosszú évekig elhúzódnak. A temettetésre köteles hozzátartozók, 

szociális helyzetükre való tekintettel, kérhetik a temetési költségek méltányosságból történő 

mérséklését vagy elengedését.  

 

Lakásfenntartási települési támogatás a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás 

fenntartásával kapcsolatos villamosenergia vagy gázfogyasztás díjához nyújtott támogatás. 2021. 

évben átlagosan 39 fő részesült a támogatásban. A havi 4.000,- Ft összegű támogatás a gáz- vagy az 

áramszolgáltató részére kerül utalásra, 2021. évben összesen 1.860.000,- Ft összegben. 
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Adósságkezelési települési támogatás a szociálisan hátrányos helyzetbe került, de fizetőkészséget 

mutató személyek, családok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítésére szolgáló támogatás. 

Mértéke nem haladhatja meg az adósság 75 %-át, összege maximum 300.000,- Ft-ot. A megállapított 

támogatás a követelés jogosultja részére egy összegben kerül folyósításra. 2021. évben nem került 

megállapításra ez a támogatási forma. 
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Gyermekvédelmi támogatások: 
 

Helyi gyermeknevelési támogatás: a 18 év alatti, magasabb összegű családi pótlékra jogosult, 

tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése 

érdekében biztosított rendszeres ellátás. 2021. évben átlagosan 10 gyermek részére került 

megállapításra, a támogatás mértéke 12.000,- Ft/hó, összesen 1.392.000,- Ft összeg került kiutalásra. 
 

Beiskolázási települési támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, 

szociális helyzetük alapján rászorult gyermekek részére állapítható meg. Az iskolakezdéssel 

kapcsolatos kiadások mérséklését célzó egyszeri pénzbeli ellátás. 2021. évben összesen 10 

háztartásban élő 15 diák részesült a támogatásban, mértéke 10.000,- Ft/gyermek, összesen 150.000,- 

Ft összeg került kiutalásra.  
 

Születési támogatás az újszülött gyermeket saját családjukban nevelők részére, kiadásaik 

mérsékléséhez nyújtott egyszeri pénzbeli ellátás. A támogatásban 2021. évben 42 gyermek részesült, 

mértéke 50.000,- Ft/gyermek, a tavalyi évben összesen 2.100.000,- Ft összeg került kifizetésre. 
 

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (a normatív támogatáson felüli támogatás): azon 

gyermekek részére nyújtott díjkedvezmény, akik a Gyvt. erejénél fogva normatív kedvezményre nem 

jogosultak.  2021. évben 8 gyermek részére került megállapításra a kedvezmény, összesen 329.384,- 

Ft összegben. 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság normatív támogatás. 2021. évben 

átlagosan 83 háztartásban élő 151 gyermek részére került megállapításra. 

A Gyvt. 20/A.§-a értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri 

pénzbeli támogatást kell biztosítani a tárgyév augusztus 1. napján és a tárgyév november 1. napján 

jogosultak részére.  

2021. augusztus 1. napján 33 háztartásban élő 52 gyermek volt jogosult egyszeri, alap összegű 

pénzbeli ellátásra, melynek gyermekenkénti összege 6.000,- Ft. Emelt összegű ellátásra 49 

háztartásban élő 97 gyermek volt jogosult, melynek gyermekenkénti összege 6.500,- Ft. 

A 2021. november 1. napján alapösszegű ellátásra volt jogosult 53 gyermek után 34 háztartás. Emelt 

összegű ellátásban 50 háztartásban élő 99 gyermek részesült. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó 

gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles. 

Havi összege 6.270,- Ft. 2021. évben nem volt a támogatásra jogosult hozzátartozó. 
 

Összegzés: 
 

Csak becsülni tudjuk, hogy 2021. évben hány háztartás és hány személy részesült ellátásban. Pontos 

számot azért nem lehet közölni, mert az eseti ellátások vonatkozásában nem lehet kiszűrni a 

halmozódást. 2021. évben 1893 háztartás (4200 személy) részesült a fent felsoroltak közül valamely 

támogatásban, illetve egy igénylő többféle támogatást is igénybe vehetett.  
 

 

Az előterjesztés tájékoztatóként készült, melyhez - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet 80. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján – kérdésre és hozzászólásra nincs lehetőség. 

 

Budapest, 2022. április 21. 

 

         Babócsi Beáta 

           osztályvezető 

             előterjesztő 


