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Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés 
rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kér-
hetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkor-
mányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelem-
kompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskom-
penzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló 
támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta 
létminimumot, ha nincs más jövedelme.

A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély 
megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás kerül bevezetésre. 

Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét meg-
oldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett ré-
szesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a 
korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak 
annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal 
állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az 
ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat 
a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják. 

Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellá-
tását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők 
helyett. 

A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkor-
mányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres 
szociális segélyre. 

A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. 
napján. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri 
hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hiva-
taloknál. 

Kikerülnek a szociális ellátási rendszerből: 
- rendszeres szociális segély,
- adósságkezelési szolgáltatást,
- lakásfenntartási támogatás,
- a méltányossági közgyógyellátás, 
- illetve a méltányossági ápolási díj.
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jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátá-
sok a következők: 

- aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támo-
gatás; (ez új elem),

- időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt 
összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és 
normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték).

A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik pos-
tán vagy bankszámlára. A házipénztári kifizetés megszűnik.

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai - 
melyet az önkormányzatok folyósítanak - március 1-ig még a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres 
szociális segély.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosult-
ság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás 
havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglal-
koztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek 
továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötele-
sek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a 
formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. 
Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás. 

Azok esetében, akik március 1-jét megelőzően rendszeres 
szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 
28-ig felül kell vizsgálnia a jogosultságot. 

A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől 
kikerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben 
a formában nem állapítható meg. 

2. Önkormányzatok: települési támogatás keretében 
adhatnak támogatást

A települési önkormányzatok a települési támogatás kere-
tében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben 
szabályozhatnak.

A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági 
ápolási díj szabályai tavasztól szintén kikerülnek a Szociális 
törvényből. 

Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújt-
hatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 
18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondo-
zását végző hozzátartozók részére.

Az ellátási rendszer változásáról tájékozódhat:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Kunhegyesi Járási Hivatala
5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 58.
Tel: 59/530-620
kunhegyes.jaras@jnszmkh.hu

és a települési ügysegédeknél.

Tisztelettel:
 Páldiné dr. Ágoston Lívia
 hivatalvezető

Felhívjuk a városban működő társadalmi szervezetek, 
egyesületek, gazdasági szervek és intézmények vezetői 
figyelmét, hogy a következő önkormányzati alapítású kitüntető 
díjakra tehetnek javaslatot:

- „PRO URBE KUNHEGYES” kitüntető díj
- „Kunhegyes Város Egészségügyi és Szociális 

Szolgálatáért” Díj
- „Kunhegyes Város Kultúrájáért” Díj
- „Kunhegyes Város Sportjáért” Díj
- „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím
- „Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért” díj

A javaslattételek feltételeiről, a díjak adományozásának 
módjáról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal 
I. számú épület 6. szobájában. (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

A díjak adományozására minden év április 30-ig lehet 
javaslatot tenni, melyet Kunhegyes Város Polgármesteréhez 
kell benyújtani.

A „Kunhegyes Város Díszpolgára” cím és a „Kunhegyes 
városért végzett Társadalmi munkáért” díj adományozására 
vonatkozó javaslatok beérkezési határideje: 2015. június 30. 
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